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Wprowadzenie

Wilhelm Wachtel „jest artystą żydowskim doby współczesnej”, pisał w  roku 

Zygfryd Naumberg w „Roczniku Żydowskim”, doceniając początki jego artystycz-

nej drogi². Podziwiany malarz, grafik i ilustrator pochodził ze Lwowa i repre-

zentował artystyczne środowisko miasta na arenie międzynarodowej. Niniejszy 

artykuł poświęcony został tece litografii Pożegnanie z Golusem³, których odbitki 

znajdują się w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Muzeum Żydow-

skiego Instytutu Historycznego w Warszawie⁴.

Życie i twórczość artysty nie zostały dotychczas przeanalizowane i opracowane 

w formie monografii autorskiej. Naukowe publikacje przedstawiające Wilhelma 

Wachtla obejmują krótkie, podstawowe informacje na jego temat zaprezentowa-

ne w części biograficznej artykułu. Do autorów takich opracowań należą Jerzy 

Malinowski⁵, Natasza Styrna⁶, Artur Kamczycki⁷, Zofia Borzymińska⁸, Monika 

Wilhelma Wachtla Pożegnanie z Golusem

 Niniejszy artykuł stanowi część pracy dyplomowej pt. Teka litografii „Pożegnanie z Golusem”, 

napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki  

w r. .

 Z. Naumberg, Wilhelm Wachtel, „Rocznik Żydowski”, –/, s. .

 Golus (jid.), galut (hebr.) – wypędzenie, wygnanie. Terminy odnoszące się do życia żydów 

w diasporze.

 W. Wachtel, Pożegnanie z Golusem, Muzeum Kresów w Lubaczowie (dalej: ), nr inw. 

//– oraz Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (dalej: ), 

nr inw.  –.

 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w  i  wieku, Warszawa  oraz idem, 

The Art of Wilhelm Wachtel. Style and Iconography, w: From Ausgleich to the Holocaust. Ukrai-

nian and Jewish Artists of Lemberg/Lwów/Lviv, ed. S.R. Kravtsov, I. Rodov, M. Stolarska-Fronia, 

Weimar–Rostock , s. –.

 N. Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie (–), War-

szawa .

 A. Kamczycki, Syjonizm i sztuka. Ikonografia Theodora Herzla, Poznań–Gniezno .

 Z. Borzymińska, Wachtel Wilhelm, <https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=> (stan na 

..).

For English – see p. 
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Czekanowska-Gutman⁹, Bohdana Pinczewska¹⁰ i Halina Glembocka¹¹. Badacze 

przedstawiali dane biograficzne artysty, historię jego edukacji i udziału w wystawach 

(przede wszystkim we Lwowie i Krakowie) oraz zwracali uwagę na syjonistyczne 

poglądy malarza. Inną grupą materiałów, uzupełniającą naukowe opracowania 

twórczości Wilhelma Wachtla, są artykuły z ówczesnej prasy lwowskiej i krakow-

skiej prezentujące jego działalność artystyczną oraz poddające ją krytyce¹².

Tytułowa teka litografii nie spotkała się dotychczas ze znaczącym zaintereso-

waniem badaczy. Została ona wspomniana przez Jerzego Malinowskiego, Nataszę 

Styrnę i Artura Kamczyckiego jako jeden z zachowanych obiektów ukazujących 

rolę artysty w tworzeniu wizualnej propagandy syjonizmu. Jerzy Malinowski, doko-

nując syntezy twórczości Wachtla, wskazał na podobieństwa w zakresie ikonografii 

i podejmowania tematu pogromu oraz wypędzonych Żydów do twórczości między 

innymi Marka Antokolskiego, Lessera Uriego Samuela Hirszenberga i Zygmunta 

Menkesa¹³. Natasza Styrna zwracała uwagę na przekaz zbioru¹⁴, natomiast Artur 

Kamczycki, analizując ostatnią grafikę cyklu Pożegnanie z Golusem, podkreślał jej 

znaczenie dla krytyki diaspory i wpisywał dzieło w koncepcję Szlilat ha-Gola – 

negacji diaspory, „zdegenerowanego obrazu religijnego świata Żydów”¹⁵.

Wilhelm Wachtel – znane informacje biograficzne

Paradoksalnie o edukacji i pracy artystycznej Wilhelma Wachtla wiadomo znacz-

nie więcej niż o jego życiu prywatnym. Malarz, grafik i ilustrator urodził się 

we Lwowie  sierpnia  roku¹⁶. Już w dzieciństwie był świadomy swojego 

powołania do malowania, o czym pisał we wspomnieniach opublikowanych 

na pięćdziesiąte urodziny: „od -go roku życia czułem w sobie «posłannictwo» 

i chciałem «być jak Matejko»”¹⁷. W latach – studiował w krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, gdzie jego nauczycielami byli Leopold Löffler oraz Leon 

Wyczółkowski, który szczególnie wpłynął na jego umiejętności odzwierciedlania 

krajobrazu¹⁸. Kontynuował swoją edukację również na Königliche Akademie der 

Bildenden Künste w Monachium u Nikolausa Gysisa¹⁹. W  roku Wachtel 

zadebiutował podczas wystawy w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we 

Lwowie. Po ukończeniu studiów powrócił do Lwowa, a następnie w  roku 

   M. Czekanowska-Gutman, Image, Sources, and Interpretation. Wilhelm Wachtel’s Illustrations to 

Jerzy Żuławski’s Translation of the Song of Songs’ w: From Ausgleich to the Holocaust, s. –.

 Б.М. Пінчевська, Творчість єврейських художників Східної Галичини – років, 

Корсунь–Шевченківський .

 Г. Глембоцкая, Художники-евреи Львова первой половины  века. Жизнь – Творчество 

– Судьба. Памяти всех погибших и выживших во Второй мировой войне посвящается, 

Львов , s. –.

 Artykuły wykorzystane w dalszej części niniejszego artykułu pochodzą z gazet „Chwila”, „Nowy 

Dziennik”, „Gazeta Lwowska” oraz „Słowo Polskie”.

 J. Malinowski, The Art of Wilhelm Wachtel, s. –.

 N. Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów, s. .

 A. Kamczycki, Syjonizm i sztuka, s. .

 Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, Warszawa , s. .

 W. Wachtel, Garść wspomnień, „Chwila”, ,   , s. .

 Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie –, oprac. J. Dutkiewicz, 

Wrocław–Warszawa–Kraków , s. .

 Studia w Monachium Wilhelm Wachtel rozpoczął w r. , gdzie przede wszystkim uczył się 

podstaw projektowania plakatów, które wykorzystał w popularnych pocztówkach, zob. J. Ma-

linowski, The Art of Wilhelm Wachtel, s. .
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przeniósł się do Paryża. W latach – mieszkał w Wiedniu²⁰. Istotnym dla 

twórczości wydarzeniem w życiu artysty była podróż do Palestyny w  roku, 

która utwierdziła go w syjonistycznych poglądach i zaowocowała cyklem obrazów 

ukazujących życie Jiszuwu (społeczności żydowskiej w Palestynie przed powsta-

niem państwa Izrael) i chalucników (He-Chaluc ha-Cair – młodzieżowa orga-

nizacja syjonistyczna). Zaangażowanie w ruch narodowy, tak charakterystyczne 

dla twórczości malarza, prowadziło do stworzenia przez niego wizualnych form 

syjonistycznej propagandy²¹. Wyprawy na Bliski Wschód odbywał również w la-

tach  i ²², a następnie w  roku dokonał aliji – migracji do Palestyny 

i osiadł tam na trzy lata. Przed wybuchem  wojny światowej wyemigrował do 

Stanów Zjednoczonych²³, gdzie zmarł w roku ²⁴.

Wilhelm Wachtel wystawiał wielokrotnie swoje dzieła w wielu polskich 

miastach²⁵. Źródłem informacji na ten temat są liczne doniesienia prasowe we 

lwowskich gazetach „Chwila” i „Słowo Polskie” oraz w krakowskim „Nowym 

Dzienniku”. Pierwsza większa ekspozycja dzieł artysty po debiucie w  roku 

miała miejsce rok później na Lwowskim Salonie²⁶. W rodzinnym mieście wysta-

wiał między innymi w roku ²⁷, a w  był uczestnikiem I Wystawy Sztuki 

Żydowskiej zorganizowanej przez Maksymiliana Bienenstocka i Koło Miłośników 

Sztuki Żydowskiej²⁸. Kolejne ekspozycje miały miejsce również w  roku, gdzie 

doceniano jego „wirtuozowsko wykonane portrety kobiece”²⁹, a w  chwalono 

go za „odrodzenie” widoczne w eksponowanych palestyńskich krajobrazach³⁰. 

W Krakowie natomiast Wachtel wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w maju  roku³¹, lutym  roku³² oraz w listopadzie  roku³³. 

 kwietnia  roku „Nowy Dziennik” przedstawił publiczności zbiorową wysta-

wę palestyńskich krajobrazów Wilhelma Wachtla oraz płócien Fryca Kleinmanna 

i Anny Weingurenówny, odbywającą się w Żydowskim Domu Akademickim 

 Г. Глембоцкая, Художники-евреи Львова, s. . O wiedeńskim etapie życia artysty można 

przeczytać w: Sz. Wolf, Malarz wyzwolony. Wizyta w atelier Wilhelma Wachtla, „Chwila”, , 

  , s. –.

 Żydzi w Polsce, s. .

 Г. Глембоцкая, Художники-евреи Львова, s. .

 Z. Borzymińska, Wachtel Wilhelm.

 Według starszych opracowań artysta zginął w wypadku samochodowym    r. (zob. 

m.in. Żydzi w Polsce, s. ). Natomiast najnowsze badania wykazały, że Wilhelm Wachtel zmarł 

na raka w nowojorskim szpitalu Mount Sinai w r. , zob.: Г. Глембоцкая, Художники-евреи 

Львова, s. ; J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, A catalogue of works by Polish artists and 

Jewish artists from Poland in museums in Israel, Warsaw , s. ; M. Czekanowska-Gutman, 

Image, Sources, and Interpretation, s. .

 O wystawach przeczytać można w opracowaniu N. Styrny, Zrzeszenie Żydowskich Artystów, 

s.  oraz w katalogu J. Malinowskiego, B. Brus-Malinowskiej, A catalogue of works, s. .

 M. Olszewski, Z powodu zbiorowej wystawy w lwowskim salonie (Wilhelm Wachtel), „Gazeta 

Lwowska”, ,   , s. –.

 A. Lauterbach, Wachtel ojciec i syn, „Chwila”, ,   , s. .

 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich, s. . Agnieszka Biedrzycka w Kalendarium 

Lwowa podaje informację, że  Wystawa Sztuki Żydowskiej otwarta została w styczniu  roku, 

zob. A. Biedrzycka, Kalendarium Lwowa –, Kraków , s. .

 A. Lauterbach, Wachtel ojciec i syn, s. .

 Idem, Wśród obrazów. Wachtel i Kahane, „Chwila”, ,   , s. .

 W. Kozicki, Wystawa w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, „Słowo Polskie”, , 

  , s. ; A. Biedrzycka, Kalendarium Lwowa, s. .

 A. Biedrzycka, Kalendarium Lwowa, s. .

 Wystawa obrazów Wilhelma Wachtla w Krakowie, „Nowy Dziennik”, ,   , s. .
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i organizowaną przez Zrzeszenie Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy³⁴, a jej kolejną 

ekspozycję otwarto  listopada  roku w pomieszczeniach gminy wyznaniowej 

przy ul. Krakowskiej ³⁵. Zapraszano go również do Warszawy, gdzie zorganizo-

wano wystawę w galerii Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w  roku oraz 

w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych³⁶.

Twórczość Wilhelma Wachtla

O artystycznej działalności Wilhelma Wachtla pisano wielokrotnie w przytoczo-

nych powyżej artykułach prasowych. Są to istotne materiały, gdyż wiele z przy-

woływanych tam dzieł nie przetrwało do dziś, a ich losy wojenne pozostają nie-

znane. Wśród krytyków analizujących twórczość malarza warto zwrócić uwagę 

na Artura Lauterbacha, który pisał: „[Wilhelm Wachtel – M.P.] należy do tych 

nielicznych artystów, którzy nie zadawalają się osiągniętymi tytułami […] kry-

tycznie śledzi własną twórczość, nie ustaje na drodze by nie zostać w tyle […] 

jest jednym z najżywotniejszych z pośród współczesnych malarzy żydowskich, 

młodych w najlepszym tego słowa znaczeniu”³⁷. Cytat świadczy o szacunku, 

jakim darzono artystę oraz o jego ciągłej ewolucji artystycznej i świadomości 

potrzeby stałego rozwoju.

Wilhelm Wachtel należał do drugiego pokolenia żydowskich malarzy pol-

skich przełomu  i  wieku. Stawiany jest obok i porównywany z pionierami 

polsko-żydowskiej sztuki, szczególnie Maurycym Gottliebem, Efraimem Mosze 

Lilienem czy Samuelem Hirszenbergiem. Głównym elementem łączącym Wach-

tla i wymienionych twórców była podejmowana tematyka, omówiona w dalszej 

części artykułu, ale Zygfryd Naumberg również w stylizacji i komponowaniu 

niektórych jego postaci odnajdywał wpływy Gottliebowskie³⁸. Natomiast Jerzy 

Malinowski zwracał uwagę na obecność w twórczości Wachtla trendów realizmu 

Leopolda Pilichowskiego i Jakuba Weinlesa³⁹.

Początkowy okres działalności artysty związany był z odzwierciedlaniem 

żydowskiego życia religijnego, o czym może świadczyć seria prac Kol Nidre⁴⁰, 

powstałych w okresie –. Jerzy Malinowski widział w tym przedstawie-

niu kontynuację tradycji realistycznej w stylu Leopolda Pilichowskiego i Jakuba 

Weinlesa⁴¹. Natomiast w dziele Modlący się (Modlący się Żyd) badacz dostrzegał 

podobieństwa w ułożeniu ciała do podobnego wizerunku z pracy Żydzi w Syna-

godze Maurycego Gottlieba⁴².

Cechą prac artysty w początkowym okresie działalności była „gwałtowność” 

i brak głębokiego przemyślenia tematu, o czym wspominał Zygfryd Naumberg⁴³. 

 Wystawy zbiorowe Wilh. Wachtla, Fryca Kleinmanna i Anny Weingurenówny, „Nowy Dziennik”, 

,   , s. .

 N. Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów, s. .

 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich, s. .

 A. Lauterbach, Wśród obrazów, s. .

 Z. Naumberg, Wilhelm Wachtel, s. .

 J. Malinowski, The Art of Wilhelm Wachtel, s. .

 W. Wachtel, W Bożnicy – Kol Nidre, ok. , olej na płótnie,  × , cm, , nr inw. –, 

<judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (stan na ..).

 J. Malinowski, The Art of Wilhelm Wachtel, s. .

 Ibidem. M. Gottlieb, Żydzi w Synagodze, ok. , olej na płótnie,  ×  cm, Lwowska Galeria 

Sztuki, nr inw. –.

 Z. Naumberg, Wilhelm Wachtel, s. –.
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Późniejsi krytycy doceniali jednak twórcę za precyzyjne wykonywanie prac i dba-

łość o szczegóły, od której zdarzało mu się odchodzić, między innymi w pracy 

Żydzi przed synagogą w Krakowie, namalowanej swobodnie szerokimi pociąg-

nięciami pędzla⁴⁴.

Piszący o twórczości Wachtla zwracali uwagę, że nie było w niej nowo-

ści w kwestiach formalnych, a jego umiejętności wyrażały się przede wszystkim 

w doskonałym oddawaniu nastroju. Opisywane dzieła cechowała refleksyjno-

-nastrojowa kompozycja odzwierciedlająca klimat sztetli, a później palestyńskiej 

ziemi⁴⁵. Nastrojowość wprowadzającą widza w przedstawioną historię, wywo-

łującą u niego doświadczenia nie tylko wizualne, ale również niemal słuchowe 

docenił współczesny artyście Oskar Aleksandrowicz⁴⁶. Pisał on: „To co dziś tworzy, 

wyszło daleko poza ramy zwykłych nastrojów. Są to już nie sceny o mniej lub 

więcej literackim temacie, lecz potężne, jednolite i dusze rozpierające akordy, 

których ujęcie i oddanie wkracza raczej w sferę muzyki”⁴⁷.

Krytycy podkreślający brak autorskich rozwiązań formalnych doszukiwali 

się u Wachtla wpływów ówczesnych trendów stylistycznych. Marian Olszewski 

w dziełach prezentowanych na Lwowskim Salonie w  roku dostrzegał uster-

ki techniczne, jednakże według niego nie wpływały one na wartość obrazów 

i docenianie talentu twórcy⁴⁸. Krytyk informował o dostrzegalnych wpływach 

Arnolda Böcklina w pejzażu, a w aktach Franza von Stucka, jednak nie poddawał 

ich analizie⁴⁹. Władysław Kozicki natomiast w twórczości Wachtla, a szczególnie 

w palestyńskich pejzażach, odnajdywał duże inspiracje malarstwem impresjoni-

stycznym⁵⁰. Dziennikarz doceniał jasną paletę, która oddawała klimat Bliskiego 

Wschodu. Cenił również umiejętność syntezy walorów barw i malowanie sze-

rokimi płaszczyznami z równoczesnym tłumieniem natężenia światła⁵¹. Idee 

genezy różnych rozwiązań w twórczości artysty podsumował Jerzy Malinow-

ski, wskazując różne wpływy⁵². Dzieła wykazywały według badacza związki 

z symbolizmem (Arnolda Böcklina, Franza von Stucka, Jacka Malczewskiego 

i Stanisława Wyspiańskiego), secesją w ilustracjach do książek i postimpresjoni-

zmem w pejzażach, między innymi w Widoku Zakopanego (). Równocześnie 

jednak widoczny był nurt realizmu w konwencjonalnych portretach, scenach 

z życia społeczności żydowskiej w klasycystycznym stylu (Żydzi przed synagogą 

w Krakowie, , seria Kol Nidre, –) czy pejzażach miejskich Lwowa 

i Krakowa⁵³.

W okresie poprzedzającym wyjazdy do Palestyny artysta poświęcał się często 

malowaniu ludzi. W portretach Wachtla Władysław Kozicki doceniał naturalność 

w wydobywaniu kobiecych wdzięków oraz oddanie charakteru portretowanego, 

 Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa , s. .

 Ibidem.

 O. Aleksandrowicz, Wilhelm Wachtel, w: Almanach żydowski, red. L. Reich, Lwów , 

s. –.

 Ibidem, s. .

 M. Olszewski, Z powodu zbiorowej wystawy, s. .

 Ibidem, s. –.

 W. Kozicki, Wystawa, s. .

 Ibidem.

 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich, s. ; idem, B. Brus-Malinowska, A catalogue 

of works, s. .

 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich, s. –.
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szczególnie osób starszych⁵⁴. Krytyk podpisujący się inicjałami „J.F.” (Jakub Fro-

stig?) oceniał wysoko poziom tych dzieł, dostrzegając w nich wpływy francuskie 

i angielskie widoczne w uszlachetnianiu portretowanych i wydobywaniu „utajo-

nych wdzięków” umykających w codziennym życiu⁵⁵. Natomiast Artur Lauterbach 

opisywał subtelność i wykwintność w doborze kolorów, ponownie podkreślając 

nastrój dzieł i charakterystykę modela pełnego życia i uroku⁵⁶. Wilhelm Wachtel 

przedstawiał postacie często na tle rozległego, lirycznego pejzażu, jednakże dużo 

uwagi przykładał również do charakterystyki portretowanego⁵⁷. Pogłębione 

studium modela widoczne jest w pastelowym Studium chłopca żydowskiego /

Młody jeszybotnik⁵⁸, w którym kolorystyka twarzy o zielonkawym odcieniu oraz 

smutek w oczach budzą u widza współodczuwanie osamotnienia dziecka i jego 

zagubienie w ówczesnym świecie ogarniętym wojną.

Najbardziej doceniany Wilhelm Wachtel był za swoją twórczość o charakterze 

syjonistycznym. Zainteresowanie syjonizmem rozwijało się u niego przez wiele 

lat. Już od dzieciństwa stykał się z różnymi poglądami, zarówno zbratania polsko-

-żydowskiego, jak i syjonistycznymi, które rozwijały się we Lwowie. Początko-

wo artysta utożsamiał się z opcją asymilacyjną, przechodząc jednak do marzeń 

o przyszłych legionach żydowskich, które doprowadzą do wyzwolenia społecz-

ności, stąd w twórczości artysty pojawiały się wizerunki bohaterów znanych 

z Biblii czy historii sprzed okresu diaspory⁵⁹. Artysta przywiązany do własnej 

społeczności pisał, że przewodnią myślą zawsze była dla niego fraza: „mój naród 

«jak pieśń żywą stworzyć»”⁶⁰. Artur Lauterbach nazwał go „jednym z pierwszych 

prawdziwie narodowych żydowskich twórców”⁶¹. Krytyk pisał również, że ewo-

luując artystycznie, „zbliża się Wachtel coraz bardziej do żydostwa, do jego bólów 

i nadziei, coraz silniej się w ich istotę wczuwając”⁶².

Żydowskie tematy poruszane przez artystę w pierwszym okresie twórczości 

podsumował Zygfryd Naumberg: „Pochodząc […] ze środowiska, które najlepiej 

nazwiemy «gettowem», a wydobywszy się zeń – pozornie, czy realnie – przez 

talent, wykształcenie i osiągnięte stanowisko, objawia swą łączność z niem, nie 

przez to, że tworzy dla niego, ale przez to, że tworząc dla obcych, czerpie tematy 

z jego życia, tematy interesujące, jak nadmieniliśmy, swą egzotycznością, którą 

pospolicie nazywają także oryginalnością”⁶³. Cytat ten ukazuje położenie ży-

dowskiego artysty pośród „innego”, nieżydowskiego środowiska, które ocenia go 

w kategoriach „egzotyki”. Naumberg dostrzegał również, że sam Wachtel w swoich 

pracach stawiał się, jako Żyd wyemancypowany, ponad tradycyjną społeczno ścią, 

z której pochodził: „Zaprawione to [dzieła – M.P.] zwykle pewną ironią, pewnem 

sentymentalnem współczuciem, przechodzącem w politowanie, z którego bardzo 

 W. Kozicki, Wystawa, s. .

 J.F. (Jakub Frostig?), Wilhelm Wachtel. Wystawa w  we Lwowie, „Chwila”, ,   , 

s. –.

 A. Lauterbach, Wachtel ojciec i syn, s. .

 Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego, s. .

 W. Wachtel, Studium chłopca żydowskiego / Młody jeszybotnik, , pastel,  × , cm, , 

nr inw. –, <https://delet.jhi.pl/pl/library/item/> (stan na ..).

 J. Malinowski, The Art of Wilhelm Wachtel, s. .

 W. Wachtel, Garść wspomnień, s. .

 A. Lauterbach, Wachtel ojciec i syn, s. .

 Idem, Wilhelm Wachtel. Z okazji jubileuszowej wystawy artysty, „Chwila”, ,   , s. .

 Z. Naumberg, Wilhelm Wachtel, s. .
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wyraźnie przegląda poczucie wyższości żyda «wyzwolonego», «kulturalnego», 

«zasymilowanego» zbierającego ku uciesze własnej i innych «ciekawe obrazki» 

zamierającego świata”⁶⁴. W okresie tym Wachtel czynnie komentował aktual-

ną sytuację polityczną i bronił interesów własnej społeczności, wypowiadając 

się przeciwko pogromom w Kiszyniowie w  roku i na Ukrainie w drugim 

dziesięcioleciu  wieku, czego przykładami są obrazy Bezdomni / Tułacze⁶⁵, 

prezentujący czekającą na dworcu rodzinę uciekającą z dotychczasowego miejsca 

zamieszkania, oraz Chrystus w dzielnicy pogromowej⁶⁶.

Po związaniu się Wachtla z syjonizmem jego prace uległy zmianie pod wzglę-

dem tematycznym. Dotychczasowe sceny z życia Żydów w sztetlach zaczęły 

nieść ze sobą przekaz przestarzałego modelu życia. Władysław Kozicki opisywał 

wyraźne w twórczości malarza zestawianie starszego pokolenia, przywiązanego 

do Talmudu, z młodym, nacjonalistycznie nastawionym pokoleniem żądnym 

nowej ojczyzny⁶⁷. Według badacza artysta gloryfikował idee powstania państwa 

żydowskiego, którego podwaliny tworzyli rolnicy uprawiający nieprzyjazną 

ziemię przedstawieni w Powrocie z pola⁶⁸. W dziele tym jednak Kozicki do-

strzegał bardziej sportowy charakter prac rolnych niż przywiązanie do ziemi, 

a poprzez nacisk położony przez Wachtla na temat kosztem formy określał 

prace artysty z opisywanego okresu jako ilustracje, a nie dzieła sztuki⁶⁹. Po 

kolejnych wyprawach malarza do Palestyny coraz bardziej zaczęto jednak do-

ceniać artystyczne owoce jego podróży. Wachtel zakochany w słońcu, glebie 

i na wpół wybudowanych domach malował je wielokrotnie. Szymon Wolf do-

szedł do wniosku, że był on pierwszym artystą, który odkrył idealną barwę do 

odzwierciedlenia palestyńskiej ziemi i atmosfery. Specyficzna żółć krajobrazu 

według dziennikarza była oddana przez niego tak prawdziwie, jak w rzeczywi-

stości⁷⁰. Realistycznie również Wachtel miał portretować lokalnych mieszkań-

ców, a jego przedstawienia chalucników miały tworzyć nowy rodzaj wizerunku 

„żydowskiego człowieka”⁷¹. Pejzaż Wachtla porzucał tradycyjne, orientalno-

-romantyczne cechy – fantastyczną stylizację i ideę „mesjaszowego raju” – na 

rzecz krajobrazu realnego, codziennego i ujmującego widza swoją naturalną 

impresją⁷². Według Bohdany Pinczewskiej dzieła te pomimo swoich walorów 

tematycznych były zbyt przestylizowane, ale warte docenienia⁷³.

Artysta zaliczony został przez Artura Kamczyckiego do grupy twórców ikono-

grafii syjonistycznej, którzy opowiadali się za Szlilat ha-Gola – negacją diaspory, 

widzianej jako przyczynę wycieńczenia i cierpienia społeczności żydowskiej⁷⁴. 

Z drugiej strony teka litografii Pożegnanie z Golusem według Marka Rostwo-

rowskiego była „świadectwem buntu przeciwko degradacji diaspory, a zarazem 

 Ibidem, s. –.

 W. Wachtel, Bezdomni/Tułacze, , olej na płótnie, , × , cm, właściciel prywatny.

 W. Wachtel, Chrystus w dzielnicy pogromowej, , olej na płótnie, brak wymiarów, właściciel 

prywatny, Tel Awiw. Zob. J. Malinowski, The Art of Wilhelm Wachtel, s. .

 W. Kozicki, Wystawa, s. .

 Praca nieznana autorowi tekstu.

 W. Kozicki, Wystawa, s. .

 Sz. Wolf, Malarz wyzwolony, s. .

 Ibidem, s. .

 J.F. (Jakub Frostig?), Wilhelm Wachtel, s. .

 Б. Пінчевська, Творчість Єврейських художників, s. .

 A. Kamczycki, Syjonizm i sztuka, s. .
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nostalgii towarzyszącej rozstawaniu z tradycją”⁷⁵. Sceny, które przedstawione 

zostały w dalszej części artykułu, ukazują rozdarcie, jakie towarzyszyło Żydom, 

z jednej strony dążącym do emigracji i stworzenia własnego, bezpiecznego kraju, 

a z drugiej przywiązanych do swojej kultury, tak charakterystycznej dla danej, 

w tym przypadku polskiej w swej tożsamości społeczności. Świadectwem łączenia 

obu postaw przez Wilhelma Wachta może być litografia Przysięga zamieszczona 

w „Roczniku Żydowskim” z  roku, na której przedstawiono młodego Żyda 

ubranego w tradycyjny, religijny strój na tle Jerozolimy⁷⁶. Kamczycki zinterpre-

tował wizerunek jako „implikację nowej hebrajskiej siły poprzez jedność miecza 

z księgą”⁷⁷. Synteza fizyczności charakteryzującej pionierów z duchowością tra-

dycyjnej, przywiązanej do religii społeczności miała tworzyć nowy wizerunek 

Żyda i zaprzeczać jego „diasporowemu” wyobrażeniu człowieka uległego i słabego, 

tkwiącego w marazmie. Zabieg ten wpisywał się w ideę tworzenia wizerunku 

„nadczłowieka” – pioniera nowej społeczności żydowskiej, jednak należy podkreś-

lić, że zachowując tradycyjny strój, Wachtel stworzył więź między tymi dwoma 

postawami, doceniając przywiązanie religijne żyda „golusowego”, co Kamczycki 

zanegował, interpretując jako zaprzeczenie i potrzebę odrzucenia diaspory⁷⁸. 

Warto zauważyć, że autor książki swoją analizę oparł na podstawie jednego dzieła, 

co może zaburzać pełny obraz idei Wachtla. Należy więc przyjrzeć się całej tece 

litografii Pożegnanie z Golusem celem weryfikacji przytoczonych założeń.

Teka litografii Pożegnanie z Golusem

Omawiana w niniejszym artykule teka litografii Pożegnanie z Golusem stanowi 

dobry przykład twórczości artystycznej Wilhelma Wachtla⁷⁹. Zbiór grafik po-

wstał we Lwowie przed aliją artysty do Palestyny w  roku jako wyraz arty-

stycznego rozliczenia się z historią własnej społeczności i tradycji⁸⁰. Zawiera on 

 dzieł tworzących cykl oraz plansze ze spisem treści i wstępem autora. Całość, 

według niektórych badaczy, ukazuje najbardziej bolesne wydarzenia dotykające 

społeczność żydowską wschodniej Europy – oczekiwanie na pogrom, ucieczkę, 

ofiarę i wykluczenie z powodów religijnych⁸¹. Z drugiej strony przedstawia sceny 

z codziennego życia żydowskiego – wieczór sederowy, zapalenie świec szabato-

wych czy piątkowy wieczór w sztetlu. Natasza Styrna podsumowała zbiór grafik 

następująco: „Dawały one pełny wykładnik stosunku artysty do stanu, w jakim 

Żydzi znajdowali się od stuleci – rozproszenia i życia na obczyźnie. Chociaż 

artysta ukazywał niektóre sceny nie bez sentymentu, to najmocniejszy akord 

zbioru stanowiły prace niepozostawiające złudzeń co do beznadziejności takiej 

egzystencji – beznadziejności, która musi przerodzić się w tragedię. Dlatego też – 

bo tak należy rozumieć przesłanie twórcy – jedynym wyjściem dla młodzieży 

żydowskiej jest emigracja do Palestyny”⁸². Należy jednak oddać głos również 

samemu artyście wspominającemu we wstępie do zbioru o wykształceniu, które 

 Żydzi w Polsce, s. .

 Zob. A. Kamczycki, Syjonizm i sztuka, s. .

 Ibidem.

 Ibidem, s. .

 Żydzi w Polsce, s. .

 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich, s. .

 Б. Пінчевська, Творчість Єврейських художників, s. –.

 N. Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów, s. .
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1. Wilhelm Wachtel, plan-
sza ze wstępem, ok. 1935, 
Muzeum Kresów w Luba-
czowie, nr inw. ML/A/1740. 
Wg <https://tinyurl.com/
n879x7re>

2. Wilhelm Wachtel, 
Porządek plansz, ok. 1935, 
Muzeum Kresów w Luba-
czowie, nr inw. ML/A/1740. 
Wg <https://tinyurl.com/
n879x7re>

zaważyło na jego życiu. Dzięki ojcu miał zakorzenioną dumę z własnej żydowskiej 

tożsamości, która, jak sam pisał, przesądziła o duchowym kierunku jego pracy. 

Reasumował: „Składa się ona [teka – M.P.] z szeregu obrazów, odzwierciedla-

jących stan mej duszy przed ujrzeniem Palestyny po raz pierwszy. W jesieni 

mojego życia pragnę rozbić namiot w Krainie Ojców naszych, na Ziemi, która 

darzy mnie świeżą siłą i radością tworzenia […]. Ta teka zaś niechaj pozostanie 

dokumentem czasu: Kiedyśmy jeszcze byli w Golusie”⁸³ (il. ). Słowa te świadczą 

o skomplikowanej treści zawartej w grafikach, a duży sentyment i przywią-

zanie do żydowskości stanowczo przeczą jednoznacznej tezie o całkowitym 

odrzuceniu diaspory przez Wachtla. Potwierdzają to również słowa Szymona 

Spunda, piszącego o „powrocie do braci” przez malarza, który „wsłuchuje się 

z czułością najserdeczniejszą w bóle i cierpienia tych, którzy są jego nadzieją 

i dumą, a którym brakuje już sił i tchu na dalsze bezowocne budzenie sumienia 

świata i ludzi”⁸⁴.

Przedstawione poniżej grafiki pochodzące ze zbiorów Muzeum Kresów 

w Lubaczowie (nr inw. //–) są darem Muzeum-Pałacu w Kozłówce⁸⁵ 

z  czerwca  roku⁸⁶. Obiekt składa się z  rycin (il. –) oraz dodatko-

wo dwóch kart obejmujących wprowadzenie artysty (il. ) i spis rycin (il. ) 

 W. Wachtel, plansza ze wstępem, ok. , litografia, , × , cm, , nr inw. //, <http://

judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (stan na ..).

 Sz. Spund, Pożegnanie z Golusem. Ex re z teki Wilhelma Wachtla, „Chwila”, ,   , s. .

 Obecnie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 Informacja udzielona przez Dariusza Sałka z Muzeum Kresów w Lubaczowie.
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(nr inw. //). Teka nie została poddana dotychczas żadnym pracom 

konserwatorskim, a poszczególne obiekty prezentują różny stan zachowania. 

Papier jest pożółkły, naroża poobdzierane, część kart ma widoczne przedar-

cia i ubytki. W najgorszym stanie jest Portret własny, któremu brakuje około 

⅓   kartonu. Grafiki omówione zostały zgodnie ze spisem plansz dołączonym do 

zbioru⁸⁷, analizie poddano przede wszystkim treść prac, która stanowi o istocie 

całego zbioru.

Należy również wskazać, że niektóre z omówionych grafik mają swoje ma-

larskie odpowiedniki powstałe kilka lat przed całym cyklem litograficznym. 

Wspominana już wcześniej praca Bezdomni, wykonana farbą olejną na płótnie, 

znana również pod tytułem Tułacze, pochodzi z około  roku i obrazuje 

sytuację Żydów po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Galicji. Natomiast scena 

z Chrystusem powstała w  roku⁸⁸ jako odpowiedź na pogromy na Ukrainie 

w latach – dokonane przez armię Semena Petlury.

Karta tytułowa – Kozioł ofiarny⁸⁹

Cały cykl otwiera plansza przedstawiająca białego kozła siedzącego w okręgu 

złożonym z dziesięciu czarnych skorpionów (il. ). Całość uzupełniają dwa napisy – 

w górnej części w zwokalizowanym zapisie alfabetem 

hebrajskim „זאב וכטל | גלות”, a u dołu „Wil. Wach-

tel | Golus”. Centrum kompozycji stanowi zwierzę 

znajdujące się na wzniesieniu zarysowanym dwoma 

łukami. Kozioł opracowany linearnie, z falistymi 

kreskami oddającymi futro, siedzi z podwiniętymi 

przednimi nogami, sprawiając wrażenie spokojnego, 

z łbem lekko zwróconym w stronę widza. Spokój 

ten jednak jest pozorny, gdyż na środku korpusu 

zwierzęcia widoczne są dwa okręgi przypominające 

tarczę strzelniczą, a obie pary kończyn skrępowane 

są sznurem uniemożliwiającym mu ucieczkę. Poczu-

cie zagrożenia dopełnia okrąg złożony z czarnych 

skorpionów okrążających bezbronnego ssaka.

Przedstawienie ma wymiar symboliczny i każdy 

z elementów znajduje odzwierciedlenie w kulturze 

żydowskiej. Spętane zwierzę jest symbolem ofia-

ry związanej ze świętem Jom Kipur⁹⁰. W okresie 

świątecznym arcykapłan, losując losy, decydował 

o przeznaczeniu dwóch kozłów – jeden „dla Pana” 

był składany w ofierze za naród, natomiast drugi 

„dla Azazela” po odpowiedniej modlitwie był wypędzany poza miasto na pusty-

nię, niosąc ze sobą symbolicznie grzechy Izraela. W tradycji żydowskiej kozioł 

 W. Wachtel, Porządek plansz, ok. , litografia, , × , cm, , nr inw. //, <http://

judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (stan na ..).

 Obraz w kolekcji prywatnej.

 W. Wachtel, karta tytułowa – Kozioł ofiarny ok. , litografia, , × , cm, , nr inw. 

//, <http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (stan 

na ..).

 N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa , s. –.

3

3. Wilhelm Wachtel, karta 
tytułowa – Kozioł ofiarny, 
ok. 1935, Muzeum Kresów 
w Lubaczowie, nr inw. 
ML/1061A/1. Wg <https://
tinyurl.com/n879x7re>
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związany jest również z niewinnością, symbolizując nowo narodzonego człowieka 

pozbawionego win⁹¹. Zwierzątko pojawia się także w piosence Chad gadja, śpie-

wanej podczas sederu pesachowego, w której jest ono ofiarą kota. Opowieść ta 

symbolicznie odczytywana była jako historia prześladowań ludu Izraela. W kręgu 

kultury aszkenazyjskiej zwierzę obecne jest z kolei w wielu kołysankach, jednak 

najbardziej znanym jest tekst Rodzynki z migdałami autorstwa Abrahama Gold-

fadena, w którym biała kózka wybiera się na targ, by przynieść dziecku tytułowe 

bakalie⁹². Pieśń była częścią operetki Shulamis, odczytywanej jako metafora wy-

gnania, obietnica odkupienia i powrotu do Syjonu. Zwierzę występowało także 

w wielu innych tekstach kultury jidysz i poza kołysankami pojawiało się w twór-

czości Mendele Mojchera Sforima, Icchaka Pereca, Izaaka Baszewisa Singera czy 

Kadii Mołodowskiej. W sztuce natomiast najbardziej znanym ukazaniem tego 

motywu są obrazy Marca Chagalla. Dlatego też zasadnym staje się odczytywanie 

wizerunku kozła na litografii jako symbolu społeczności żydowskiej, cierpiącej za 

grzechy, spętanej życiem w diasporze i oczekującej wybawienia poprzez powrót 

do Ziemi Obiecanej, który przyniesie syjonizm. Skorpiony natomiast występu-

jące powszechnie na półwyspie Synaj i pustyni El-Tih są również zwierzętami 

pojawiającymi się w literaturze religijnej. W księdze Ezechiela stanowią symbol 

gorzkich i kąśliwych słów⁹³, a w Talmudzie opisywane są jako jedno z największych 

zagrożeń, gorszych od węży, gdyż atakują wielokrotnie swoje ofiary⁹⁴.

Treść przedstawiana przez grafikę zdaje się 

symbolizować „związanych”, słabych, być może 

zrezygnowanych, a przez to spokojnych Żydów 

żyjących w diasporze, otoczonych przez nieprzy-

jazne społeczności przedstawione jako krążące 

wokół nich skorpiony, wielokrotnie atakujące 

pogardzaną mniejszość. Wachtel rozpoczął więc 

cykl diagnozą własnej, „golusowej” wizji społecz-

ności jako żyjącej w ciągłym poczuciu zagrożenia 

atakiem, bezbronnej i niosącej brzemię własnych 

grzechów.

Portret własny⁹⁵

Druga grafika przedstawia autoportret artysty 

w formie popiersia, z twarzą w ujęciu ¾, z dwoma 

sygnaturami: „WW” po lewej oraz podpisem po 

prawej (il. ). Przedstawiony dojrzały mężczyzna 

o cofniętej linii włosów, z wąsem ubrany jest w ko-

szulę i marynarkę. Wizerunek ma cechy malarsko-

ści i głębi. Gwałtownie stawiane linie kształtujące 

4

4. Wilhelm Wachtel, Portret 
własny, ok. 1935, Muzeum 
Kresów w Lubaczowie, 
nr inw. ML/1061A/2. Wg 
<https://tinyurl.com/
n879x7re>

 M. Sieramska, Znaki zodiaku, <https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=> (stan na 

..).

 A. Goldfaden, Rozinkes mit mandlen, ; tekst kołysanki w tłumaczeniu na język angielski zob. 

<http://www.songsofmypeople.com/rozhinkes-mit-mandlen.html> (stan na ..).

 Ez ,.

 J. Jacobs, I. Casanowicz, Scorpio, w: Jewish Encyclopedia, vol. , New York , s. .

 W. Wachtel, Portret własny, ok. , litografia, , × , cm, , nr inw. //, <http://

judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (stan na ..).

251Wilhelma Wahtla Pożegnanie z Golusem



twarz oraz ciemniejsze plamy oddające grę światła pokazują umiejętności autora 

operowania techniką graficzną. Uniesiona delikatnie lewa brew artysty oraz 

układ bruzd na twarzy oddają nastrój zamyślenia.

Umieszczenie przez Wachtla własnego portretu w cyklu można odczytywać 

jako wyraz upamiętnienia przynależności do zobrazowanego świata oraz senty-

mentalne spojrzenie na przedstawione treści.

Przechodzień⁹⁶

Trzecia litografia cyklu przedstawia postać stojącą przed oknem drewniane-

go budynku, w którym widać kobietę pochyloną nad dwoma świecami (il. ). 

Całość kompozycji od góry zamknięta jest łukiem 

odcinkowym. Na prawo od osi ilustracji umieszczona 

została sylwetka młodzieńca spowitego w ciemności, 

ubranego w surdut i trzymającego za plecami kape-

lusz oraz laskę. Modny strój i dodatki sugerują, że 

młodzieniec porzucił tradycję rodzinną, asymilując 

się do współczesnej, świeckiej kultury. Stojąc przed 

oknem, obserwuje kobietę spełniającą jedną z micwot 

(przykazań żydowskiego prawa religijnego) – zapale-

nie świec szabatowych. Żydówka, ubrana w skromny 

strój, z chustą na głowie, chowa twarz w dłoniach, 

skłaniając się w stronę dwóch, pojedynczych lichtarzy, 

co jest jednym z gestów błogosławieństwa ognia⁹⁷.

Scena utrzymana jest w ciemnych tonacjach sza-

rości, co odzwierciedla wieczorną porę odprawiania 

rytuału ( minut przed zmierzchem). Malarski cha-

rakter oddaje gra światłocienia na ścianie budynku 

oraz w jego wnętrzu. Potęguje ona nastrój sceny z po-

granicza mistycznych rytuałów oraz tęsknoty za tra-

dycyjnym, rodzinnym światem porzuconym przez 

młodzieńca, o czym może świadczyć zamknięte okno. 

Mężczyzna, spoglądając w okno, staje się biernym obserwatorem własnej kultury, 

w której wyrósł i do której z sentymentem powraca. Można w tej postaci odna-

leźć samego artystę. Przywołany wyżej życiorys ukazuje, że porzucił on własną 

tradycję, na którą patrzy ze wzruszeniem i z którą rozlicza się między innymi 

poprzez omawiany cykl grafik.

Sobotnie świece⁹⁸

Kolejna z grafik (il. ) koresponduje tematycznie z poprzednią ilustracją, zbliża-

jąc widza do sceny widocznej w ukazanym na niej oknie. Przedstawia żydówkę 

stojącą w ciemnym pomieszczeniu, przed którą znajduje się okrągły, przykryty 

5

5. Wilhelm Wachtel, 
Przechodzień, ok. 1935, 
Muzeum Kresów w Luba-
czowie, nr inw. ML/1061A/3. 
Wg <https://tinyurl.com/
n879x7re>

 W. Wachtel, Przechodzień, ok. , litografia, , × , cm, , nr inw. //, <http://

judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (stan na ..).

 Podczas wykonywania tego gestu kobieta wypowiada słowa: „Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, 

nasz Bóg, który uświęcił nas Swoimi przykazaniami i nakazał nam zapalać światło świętego 

Szabatu”, tłum. Maciej Tomal.
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obrusem stół. Spoczywają na nim dwa świeczniki 

z zapalonymi świecami, niewielka książeczka – 

modlitewnik – oraz przykryte chustą dwie chał-

ki. Obok stoi krzesło, a scenę dopełnia uchylona 

okiennica po prawej stronie. Kobieta delikatnie 

schyla się ku zapalonemu ogniowi, z dłońmi unie-

sionymi w geście błogosławieństwa⁹⁹. Ubrana jest 

w długą, zbyt obszerną suknię, zakrywającą całe 

ciało, z dekoracyjnymi haftami na końcach ręka-

wów oraz na dekolcie. Na głowie ma chustę deko-

rowaną obszyciem na wysokości włosów. Jej twarz 

jest spokojna, o przymkniętych oczach i z delikat-

nym uśmiechem.

Artysta ponownie starał się oddać grę światło-

cienia, zaznaczając cień na części stroju kobie-

ty oraz na obrusie. Wydobył z ciemności scenę 

błogosławieństwa, w jasny sposób doceniając ten 

cotygodniowy rytuał, będący ważnym elementem 

obchodów święta, symbolizujący boskie oświece-

nie i drogę ku niemu. Rytuał ten tradycyjnie ma 

miejsce  minut przed nastaniem zmierzchu w piątek i rozpoczyna szabat – 

najważniejsze święto w religii żydowskiej obchodzone na cześć Boga i Przy-

mierza z nim¹⁰⁰. Artysta ukazał tradycyjne elementy związane ze świętem, 

zwracając również uwagę na strój kobiety, który – zbyt obszerny – spełnia 

zasady skromności dotyczące zakazu ukazywania zarysu figury i włosów ko-

biecych. Ustawione na stole dwie świece symbolizują pamięć i przestrzeganie 

szabatu oraz sfery sacrum i profanum, natomiast nakryte dwie chałki są ale-

gorią podwójnej porcji manny, jaką Żydzi otrzymywali w trakcie wędrówki 

przez pustynię, a chusta rosy, która je okrywała. Uchylone okno można rozu-

mieć jako kanał służący modlitwie i zbliżeniu do Boga. A w związku z tym, że 

ilustracja ta jest ukazaniem w przybliżeniu fragmentu sceny przedstawionej 

w poprzedniej grafice, można je również interpretować jako otwarcie się po-

rzuconej społeczności i umożliwienie młodzieńcowi powrotu w jej grono.

Miasteczko w piątek wieczór¹⁰¹

Szabatową narrację w cyklu kontynuuje kolejna ilustracja przedstawiająca sztetl 

w piątkowy wieczór (il. ). Centrum kompozycji stanowi wijąca się pośród ni-

skiej zabudowy mieszkalnej droga, po której spacerują mieszkańcy. W lewym 

dolnym rogu na pierwszym planie znajduje się scena przedstawiona w grafice 

6

6. Wilhelm Wachtel, 
Sobotnie świece, ok. 1935, 
Muzeum Kresów w Luba-
czowie, nr inw. ML/1061A/4. 
Wg <https://tinyurl.com/
n879x7re>

   Zob. przyp. .

 Obchodzenie szabatu wynika z czwartego przykazania Dekalogu: „Pamiętaj na dzień Sabbatu, 
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Przechodzień. Po prawej natomiast umieszczone zo-

stały trzy postacie stojące na niewielkim wzniesieniu 

i obserwujące wydarzenia dziejące się w miastecz-

ku. W centrum widać kilka rozmawiających ze sobą 

osób, ubranych w skromne stroje i zmierzających do 

najwyższego budynku z profilowaną bramą, znaj-

dującego się pośrodku drogi, z prawej strony. Naj-

prawdopodobniej mieści się w nim synagoga, o czym 

świadczyć mogą trzy okna umieszczone w najwyższej 

kondygnacji, odróżniające się swoim typem od in-

nych otworów w sąsiadującej zabudowie.

Całość sceny ma charakter statyczny i spokojny. 

Artysta oddał leniwy nastrój panujący w szabatowy 

wieczór, podczas którego kobiety zazwyczaj przy-

gotowywały kolację i odmawiały błogosławieństwa 

w domu, a mężczyźni zmierzali na nabożeństwo Ka-

balat Szabat do synagogi, by tam powitać święty czas, 

śpiewając psalmy. Wachtel operuje plamami, tworząc 

grę światłocienia, podkreślając lokalną atmosferę i po-

nownie budując mistyczny charakter wydarzenia.

Artysta powtórzył scenę z dwóch poprzednich gra-

fik, tym razem jednak ukazując okno w pełni otwarte. 

W nawiązaniu do wcześniej zaproponowanej interpre-

tacji można przypuszczać, że społeczność otwiera się 

na młodzieńca chcącego powrócić do swojej żydow-

skiej tożsamości.

Wieczór sederowy¹⁰²

Tematykę świąteczną przedstawia również scena ko-

lacji sederowej, odbywającej się w pierwszy wieczór 

święta Pesach (il. ). Podczas niej w rodzinnym gronie 

odczytuje się Hagadę, czyli opowieść o wyjściu Żydów 

z Egiptu i przezwyciężeniu niewoli egipskiej. Na gra-

fice przedstawiono ciemne pomieszczenie oświetlone 

świecami, pośrodku którego stoi przykryty obrusem, 

zastawiony naczyniami i świecznikami stół, z zebraną 

wokół rodziną. Po jego prawej stronie, na honoro-

wym miejscu znajduje się fotel, z którego powstaje najstarszy członek rodziny. 

O dojrzałym wieku przedstawionej osoby ma świadczyć długa, biała broda, 

symbol dojrzałości i religijnego przywiązania. Mężczyzna zwrócony jest w stro-

nę drzwi, znajdujących się naprzeciwko, w których stoi prorok Eliasz. Zgodnie 

z wierzeniami judaizmu podczas kolacji sederowej odprawia się wiele obrzędów, 

a piątym z nich jest odmówienie modlitwy Szefoch Chamatecha i Elijachu Ha-

nawi. Wypowiada się je nad specjalnym kielichem z winem, symbolizującym 

oczekiwanie na nadejście proroka, który ma ogłosić bliskie wcielenie Mesjasza. 

7

8
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steczko w piątek wieczór, 
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Celem zaproszenia Eliasza do domu w czasie kolacji jedno z dzieci otwiera drzwi, 

ukazując brak lęku rodziny przed niebezpieczeństwami i oddanie się opiece 

Boga. Zobrazowana przez Wachtla scena przedstawia rodzinę, która doczekała 

się wizyty proroka i może w radości oczekiwać przyjścia Mesjasza.

Artysta w symboliczny sposób ponownie nawiązał do idei syjonizmu. Bli-

skie nadejście Zbawcy pozwala Żydom na powrót do Ziemi Obiecanej, w której 

ma się on objawić. Wyjście z diaspory ma korespondować więc z biblijną hi-

storią opuszczenia Egiptu i przełamania niewoli. Niejednoznaczne jest jednak, 

czy dla Wachtla takim wyzwoleniem ma być tylko porzucenie rozproszenia 

i osiedlenie się w Syjonie, czy również odwrót od wielowiekowej tradycji. 

Artysta świadomie korzysta z dziejów biblijnych, by odnieść współczesne mu 

czasy do wątków tradycyjnych, zrozumiałych dla każdego Żyda.

Także tę grafikę cechuje nastrojowość osiągnięta grą światła pochodzącego 

z zapalonych świec. Rozmyte kontury nadają kompozycji malarski i mistyczny 

charakter. Centrum sceny stanowi postać proroka, w którego stronę skierowani 

są obecni w pomieszczeniu, co nadaje jej wrażenie dynamizmu.

Idylla sobotnia¹⁰³

Następna w kolejności scena przedstawia sześciooso-

bową grupę młodzieży żydowskiej, skupioną wokół 

chłopca czytającego książkę (il. ). Skrywają się oni 

w cieniu budynku widocznego po prawej oraz drze-

wa rosnącego z lewej strony. W tle widać trawnik, 

ławkę z dwoma sylwetkami oraz zarysy drzew i bu-

dynków. Przedstawieni noszą tradycyjne, skromne 

stroje, a u chłopców widać pejsy. Z grupy wyróżnia 

się stojący z tyłu młodzieniec oparty o ścianę budyn-

ku, wyglądem przypominający bardziej robotnika lub 

syjonistę.

Scenę można intepretować jako dążenie młodzieży 

żydowskiej do odkrywania nowych źródeł wiedzy 

i rozrywki, które mogą stanowić niereligijne książki, 

czytane ukradkiem bez opieki dorosłych. O nietrady-

cyjnym zachowaniu młodych ludzi może świadczyć 

bliskość chłopców i dziewcząt podczas wspólnie spę-

dzanego czasu. Artysta wprowadza tym samym do 

swojej narracji wątki odchodzenia od tradycji i po-

szukiwania nowych idei, na przykład syjonizmu, którego popularność rosła 

dzięki tekstom i publikacjom dostępnym szerokiemu gronu odbiorców.

Żółta łata¹⁰⁴

W grafice numer osiem przedstawiona została wąska uliczka z gęstą zabudową po 

bokach, prowadząca wzrok widza w głąb miasteczka (il. ). Na pierwszym planie 

 W. Wachtel, Idylla sobotnia, ok. , litografia, , × , cm, , nr inw. //, <http://

judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (stan na ..).

 W. Wachtel, Żółta łata, ok. , litografia, , × , cm, , nr inw. //, <http://

judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (stan na ..).
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n879x7re>
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10 z prawej strony znajduje się stary żyd ubrany w ciemny 

strój, trzymający laskę w prawej dłoni, a lewą stukający 

w drzwi. Mężczyzna nerwowo ogląda się przez ramię 

w głąb uliczki, w tle której zza budynków widoczne są 

cienie dwóch prześladowców. Scenę dopełnia osoba wy-

chylająca się z otwartego okna znajdującego się ponad 

prześladowanym.

Artysta za pomocą niewielu środków wyrazu przed-

stawia widzowi narrację wprowadzającą do cyklu tema-

tykę prześladowań i wykluczania Żydów przez większo-

ściową społeczność. Scena ukazuje dwóch nieznanych 

oprawców występujących przeciwko jednej ofierze. 

Wachtel nawiązuje tym do wielu przypadków pogromów 

dokonanych na społeczności żydowskiej na przestrzeni 

wieków. Nazwa grafiki Żółta łata (odzwierciedlona na 

stroju mężczyzny) ma odwoływać się do wielu obowiąz-

kowych oznaczeń, które musieli nosić Żydzi – spiczaste 

czapki czy naszywane łaty¹⁰⁵. Artysta ukazuje przypadek 

stygmatyzowania mniejszości żyjącej w diasporze oraz 

jej fizyczne przejawy, tak wpływające na stereotypowe traktowanie społeczności 

żydowskiej i osłabianie jej pozycji w społeczeństwach.

Dysputa¹⁰⁶

Kolejnym zilustrowanym wydarzeniem z dziejów żydowskich ukazanym w tece 

jest scena dysputy między żydem siedzącym po lewej stronie oraz mnichem 

z prawej (il. ). Wachtel, przedstawiając jedynie dwie postacie, dwie księgi (po 

układzie typograficznym oraz kontekście można wnioskować, że są to Talmud 

i Biblia) oraz stół, stworzył kompozycję symetryczną i zwartą. Znawca Tory, 

siedzący spokojnie, ubrany jest w jarmułkę i tradycyjny chałat, prawą dłonią 

śledzi tekst księgi, a drugą podtrzymuje brodę. Kieruje swój wzrok na mni-

cha, który jest ukazany bardziej dynamicznie przez gest uniesionej lewej ręki. 

Bruzdy na twarzy oraz mimika zakonnika tworzą nastrój napięcia i oddają jego 

zdenerwowanie.

Wilhelm Wachtel po raz kolejny poprzez jedną scenę symbolicznie oddał 

wielokrotne dysputy teologiczne, w których żydzi bronili swojej wiary wobec 

oskarżeń Kościoła katolickiego, szczególnie w okresie nowożytnym. Wydarzenia 

te miały charakter publiczny, jednakże wydaje się, że artyście zależało na zazna-

czeniu ich obecności w dziejach Żydów, a poprzez intymność sceny chciał pod-

kreślić różnicę między grupami. Ukazany kontrast w nastroju postaci prezentuje 

relacje pomiędzy religiami, w których Żydzi byli stroną spokojną i rozważną, 

przedstawiającą argumenty wynikające z ksiąg, przez co odbieraną, jako słabszą, 

a Kościół reprezentowany był przez osoby gwałtowne, charyzmatyczne, często 

posługujące się argumentami siłowymi.

 O stygmatyzacji społeczności żydowskiej żółtymi łatami naszywanymi na strój pisano w okresie 

międzywojennym zob. Żółta Łata (sprawa ograniczeń prawnych). Część pierwsza, Warszawa  

(= Materiały w sprawie żydowskiej w Polsce, , red. I. Grünbaum).

 W. Wachtel, Dysputa, ok. , litografia, , × , cm, , nr inw. //, <http://judaika
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12

Bezdomni¹⁰⁷
Temat prześladowań podejmuje również litografia Bezdomni przedstawiają-

ca sześcioosobową rodzinę siedzącą w bliżej nieokreślonej przestrzeni (il. ). 

Punkt centralny, przesunięty na lewo od osi, stanowi młoda kobieta z twarzą 

skierowaną frontem do widza, co sprawia wrażenie, jakby spoglądała na niego. 

Głowę podtrzymuje lewą dłonią wspartą na tobołku, a na jej kolanach drzemie 

chłopczyk. Za plecami kobiety znajduje się niedookreślona struktura, być może 

walizka z dobytkiem, o którą opiera się pozostała dwójka śpiących dzieci. Z pra-

wej strony kompozycji siedzi zmartwiona para staruszków. Kobieta w skromnym 

 W. Wachtel, Bezdomni, ok. , litografia, , × , cm, , nr inw. //, <http://

judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (stan na ..).
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stroju okryta chustą spływającą na boki oraz mężczyzna o długiej siwej brodzie, 

w chałacie i jarmułce. Oboje podtrzymują swoje głowy na dłoniach, w geście 

wyrażającym zmartwienie i niepokój.

Wilhelm Wachtel ponownie buduje nastrój dzieła grą światła, które wydo-

bywa twarze przedstawionych osób, oraz przez ich gesty. Niepokój budzą rów-

nież ciemne plamy, przypominające chmury kłębiące się w tle. Kompozycja jest 

spokojna i jasna w swoim rozplanowaniu, skupiająca wzrok widza na twarzy 

kobiety i śpiącym chłopcu, do których prowadzą linie, które można poprowadzić, 

podążając za wzrokiem starszej pary. Artysta stworzył tym zabiegiem relację 

widza z przedstawioną postacią, aby ten mógł wczuć się w sytuację i zbliżyć się 

do wypędzonych.

W oczekiwaniu pogromu¹⁰⁸

Narrację prześladowań społeczności żydowskiej artysta kontynuuje w kolejnej 

grafice (il ). Na pierwszym planie przedstawiono trzech, zwróconych frontem 

do widza mężczyzn 

w sile wieku na tle 

domu z otwartymi 

drzwiami, w któ-

rych widać rozglą-

dającą się nerwowo 

kobietę oraz dziecko 

chowające się pod jej 

ramieniem. Po lewej 

stronie przedsta-

wiono starego żyda 

w ciemnym chałacie, 

z laską, który zwraca 

się w kierunku nie-

wiasty. Mężczyźni 

stojący przed budyn-

kiem sprawiają wra-

żenie oczekujących. 

Dwóch z nich jest uzbrojonych, pierwszy z lewej w siekierę, a drugi w laskę. Trzeci 

zaciska lewą dłoń w pięść, a prawą nonszalancko chowa w kieszeni marynarki. 

Delikatne wysunięcie stóp przez każdego nadaje kompozycji dynamizmu. Spokój 

sceny rozbija również kobieta. Ruchy jej dłoni, jednej chwytającej za otwarte drzwi, 

a drugiej skierowanej do staruszka, sprawiają wrażenie gwałtownych, pełnych 

niepokoju. Klimat strachu dopełniają wyrazy twarzy niewiasty i dziecka, z szeroko 

otwartymi ustami oraz uniesionymi brwiami.

Nazwa grafiki jasno określa, że przedstawiony na przodzie mężczyźni mają 

za zadanie obronę własnej społeczności, kobiet, dzieci i starszych, przed napast-

nikami. Artysta w tym wypadku rezygnuje z gry światłocienia, a nastrój buduje 

poprzez gesty i układ ciał postaci oraz przez broń w rękach obrońców.

13. Wilhelm Wachtel, 
W oczekiwaniu pogromu, 
ok. 1935, Muzeum Kresów 
w Lubaczowie, nr inw. 
ML/1061A/11. Wg <https://
tinyurl.com/n879x7re>

 W. Wachtel, W oczekiwaniu pogromu, ok. , litografia, , × , cm, , nr inw. 

//, <http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> 

(stan na ..).
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Wzrok uzbrojonych mężczyzn, wpatrzonych w widza jako obserwatora, zmu-

sza go do refleksji nad własną relacją z przedstawioną społecznością. Konfrontacja 

budzi w nim poczucie bycia jednym z potencjalnych oprawców. Wachtel dokonuje 

więc analizy zjawiska stygmatyzacji, której doświadczała społeczność żydowska 

w diasporze, i każe widzowi umiejscowić się w tym konflikcie.

Dla kogo?¹⁰⁹

Dwunasta plansza teki przedstawia prawie całopo-

staciowy portret inwalidy (il. ). Mężczyzna ubrany 

w długi żołnierski płaszcz i czapkę armii niemieckiej 

nie ma prawej nogi, przez co porusza się o dwóch ku-

lach. Ograniczonymi środkami artysta ukazał zniszczo-

ną twarz o szeroko otwartych, zmęczonych i pełnych 

niepokoju oczach.

Praca symbolizuje tragedię żydowskich niepełno-

sprawnych ofiar, walczących za ideały społeczności, 

wśród której mieszkali, a która odwraca się od mniej-

szości, zostawiając ją samą sobie. Wyraziste, złamane 

linie według Bohdany Pinczewskiej wyrażają rozpacz, 

zniekształcającą twarz jednonogiego żołnierza¹¹⁰. Szy-

mon Spund w dziele tym widział natomiast metaforę 

ówczesnej sytuacji w Niemczech, w których po latach 

udziału w armii wilhelmińskiej Żydzi stali się społecz-

nością wykluczoną i poddaną prześladowaniom¹¹¹. 

Treść dzieła odwołuje się do upadku dziewiętnasto-

wiecznej idei asymilacji, popularnej wśród „nowo-

czesnych” Żydów, którego symbolem stała się sprawa 

Dreyfusa we Francji¹¹². Wydarzenie to ukazało, że pozornie szczęśliwe życie wśród 

większościowej społeczności nie było w pełni możliwe do realizacji, a antysemi-

tyzm nie zanikł, tylko był ukryty.

Chrystus w dzielnicy pogromowej¹¹³
Kolejną grafiką (il. ) Wilhelm Wachtel nawiązał do wydarzeń mających miejsce 

pod koniec  wojny światowej na Ukrainie, przez którą przetoczyła się fala pogro-

mów na ludności żydowskiej¹¹⁴. Scena przedstawia Chrystusa ubranego w białą tu-

nikę i jarmułkę, o długich włosach i brodzie, kroczącego boso przez miasteczko. Po 

jego bokach na ulicy siedzą ludzie – troje dorosłych i dwoje dzieci – przygarbieni, ze 

 W. Wachtel, Dla kogo?, ok. , litografia, , × , cm, , nr inw. //, <http://

judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (stan na ..).

 Б. Пінчевська, Творчість Єврейських художників, s. .

 Sz. Spund, Pożegnanie z Golusem, s. .

 Skandal z r.  dotyczący fałszywego oskarżenia francuskiego oficera żydowskiego pochodze-

nia Alfreda Dreyfusa o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Gwałtowny spór między zwolennikami 

i przeciwnikami Dreyfusa doprowadził do rozruchów w kraju, ujawnił podziały wśród obywateli 

francuskich i stał się symbolem upadku tendencji asymilacyjnych.

 W. Wachtel, Chrystus w dzielnicy pogromowej, brak wymiarów, , nr inw.  –, 

<http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (stan na ..). 

Muzeum Kresów w Lubaczowie nie udostępnia w bazie danych skanu tego obiektu.

 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich, s. .

14. Wilhelm Wachtel, Dla 
kogo?, ok. 1935, Muzeum 
Kresów w Lubaczowie, 
nr inw. ML/1061A/12. Wg 
<https://tinyurl.com/
n879x7re>
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15 spuszczonymi głowami wspar-

tymi na dłoniach. Skromne sza-

ty, czarny chałat mężczyzny po 

lewej czy biała chusta przypo-

minająca tałes okrywająca star-

ca po prawej ukazują, że jest to 

społeczność żydowska. Układ 

ciał przedstawionych osób od-

daje nastrój rezygnacji, zmęcze-

nia i zmartwienia. W tle widać 

zniszczone domostwa – powy-

rywane drzwi, powyrzucane 

na ulice meble oraz zniszczony 

dach.

Artysta w centralnym miej-

scu kompozycji umieścił Chry-

stusa wyróżniającego się na tle 

przedstawionej sceny domina-

cją bieli. Mesjasz ubrany w jasną tunikę, z jarmułką na głowie unosi delikatnie 

obie dłonie i wysuwa do przodu lewą stopę, ukazując rany po ukrzyżowaniu. 

Spuszczona głowa z przymkniętymi powiekami oddaje jego smutek. Szymon 

Spund interpretował to przedstawienie jako wizerunek Chrystusa pocieszyciela 

męczenników, ofiar tych, którzy rzekomo działają w jego imieniu, potępiającego 

ich i przez odkrycie własnych ran przekazującego ideę, że nie za takie traktowanie 

bliźnich przelał swoją krew¹¹⁵.

Wizerunek starego Żyda w tałesie przypomina układem ciała obraz proroka 

Jeremiasza przedstawiony przez Borisa Schatza¹¹⁶. W biblijnej scenie założyciela 

Akademii Becalel w Jerozolimie mężczyzna siedzi zasmucony i pisze proroctwo 

bliskiego upadku Izraela pod wojskami babilońskimi, natomiast u Wachtla starego 

żyda można odczytywać jako zapowiedź upadku społeczności pod naciskiem 

chrześcijańskiej większości i pogromów.

Pożegnanie z Golusem¹¹⁷

Tekę litografii zamyka grafika Pożegnanie z Golusem, która dała tytuł całemu 

cyklowi (il. ). Dzieło kończy narrację prowadzoną przez artystę od przedsta-

wienia kultury i tradycji, poprzez ukazanie wyobcowania i prześladowania do 

odmalowania znalezienia nowej drogi – wyprawy do Palestyny.

Kompozycja podzielona została na trzy strefy. W pierwszej, na samym dole, 

umieszczono pas tradycyjnych macew. Druga przedstawia niewielką polanę z ni-

skim budynkiem o dużej arkadzie wejścia, w którym z ciemności prześwituje 

płomień wiszącej lampki. W centrum placu znajduje się trójka młodych ludzi 

kroczących przed siebie w stronę prawej krawędzi grafiki. Jeden z chłopców, 

trzymający tobołek na patyku przerzuconym przez ramię, odwraca się do dwójki 

 Sz. Spund, Pożegnanie z Golusem, s. .

 B. Schatz, Jeremiasz, ok. , olej na desce,  ×  cm, właściciel prywatny.

 W. Wachtel, Pożegnanie z Golusem, ok. , litografia, , × , cm, , nr inw. //, <http://

judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (stan na ..).

15. Wilhelm Wachtel, 
Chrystus w dzielnicy 
pogromowej, b.d., Muzeum 
Żydowskiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie, 
nr inw. MŻIH A–1320. Wg 
<https://tinyurl.com/
2mws9b8t>
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16starszych ludzi – mężczyzny siedzącego na ławce przed 

budynkiem oraz stojącej obok niego kobiety. W trze-

ciej strefie, wydzielonej granicą pochylonego stoku 

wzniesienia, kroczy grupa młodzieży – dziewczyna 

i pięciu chłopców. Idą zwartym szykiem w parach 

w kierunku lewej krawędzi litografii.

Młodzież wprowadza elementy dynamiczne 

w kompozycji poprzez wysunięte do przodu nogi 

wskazujące kierunek ich ruchu. Ubrani są w proste 

stroje – koszule i krótkie spodenki, a kobiety w su-

kienki za kolana. Ubiór taki jest charakterystyczny 

dla młodzieżowych ruchów syjonistycznych. Niektó-

re z przedstawionych osób niosą tobołki, plecaki lub 

trzymają w dłoniach patyki, co ma symbolizować cel 

ich wędrówki – emigrację do nowej ojczyzny w Syjo-

nie. Artysta zastosował również zabieg symboliczny 

poprzez umiejscowienie jednej z grup na wzniesie-

niu, co wiąże się z tłumaczeniem czasownika „alija”, 

który oznacza wznosić się i migrować do położonej 

na wzgórzach Jerozolimy. Młodzi syjoniści, poprzez 

gest uniesionej dłoni dziewczyny w górnej strefie oraz odwrócenie się chłopca 

w centrum, żegnają tradycyjne życie reprezentowane przez parę religijnych Żydów. 

Ci z kolei, ubrani w tradycyjne, skromne stroje, podnoszą swoje dłonie w geście 

błogosławieństwa.

Wilhelm Wachtel w scenie tej przedstawia zderzenie tradycji z syjonistyczną 

współczesnością i przyszłością Żydów. Młodzież wyprawiająca się z diaspory bę-

dzie tworzyć nowy rozdział dziejów własnej społeczności, która narodzi się wraz 

z przeniesieniem się do Syjonu. Golusowy świat reprezentuje para tradycyjnych 

Żydów, przywiązanych do swojej historii oraz ze względu na wiek niebędących 

w stanie odrzucić dotychczasowego życia¹¹⁸. Metaforę porzucanego świata uzupeł-

niają macewy symbolizujące zostawianych zmarłych – przodków, których dziejów 

są one świadkami. Artur Kamczycki w swoim opracowaniu sztuki syjonistycznej 

podkreślał, że cmentarze pojawiające się w dziełach artystów żydowskich tego okresu 

są metaforą żydowskiego marazmu, który cechował ówczesną europejską społecz-

ność¹¹⁹. Z drugiej strony należy jednak zaznaczyć, że sam Wachtel pisał o swoim 

przywiązaniu do tradycji i wychowania, a macewy mogą stanowić w tym kontekście 

reprezentację porzucanego jednak z sentymentem świata, w którym dorastał.

Interpretacja cyklu

Wilhelm Wachtel w omawianym cyklu zaprezentował swój stosunek do włas-

nego, żydowskiego dziedzictwa i do historii swojej społeczności. Za Richar-

dem I. Cohenem można powiedzieć, że teka stanowi „konfrontację ze światem 

i tym wszystkim, czym był on w kontekście wschodnioeuropejskim”¹²⁰. Artysta 

 N. Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów, s. .

 A. Kamczycki, Syjonizm i sztuka, s. .

 R.I. Cohen, Żydowskie ikony. Obrazy żydowskiego losu: na rozstajach dróg, tłum. E. Malec, „Kras-

nogruda”, , , s. .

16. Wilhelm Wachtel, 
Pożegnanie z Golusem, 
ok. 1935, Muzeum Kresów 
w Lubaczowie, nr inw. 
ML/1061A/14. Wg <https://
tinyurl.com/n879x7re>
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stworzył narrację składającą się z  grafik, prowadząc widza przez sceny od-

dające harmonię, spokój, piękno i mistyczność rytuałów religijnych – zapalenia 

świec szabatowych, uczestnictwa całego sztetlu w powitaniu szabatu (Kabalat 

Szabat) czy wspólnego przeżywania wizyty proroka Eliasza podczas wieczoru 

sederowego. Następnie ukazał stopniowe oddalanie się od tradycji i sekularyzację 

społeczności w ukradkowo czytanych książkach, które, jak można przypuszczać, 

dotyczą nowych tendencji syjonistycznych. Później skonfrontował widza z histo-

rią mniejszościowej społeczności żydowskiej zmuszonej do znoszenia poniżeń 

i stygmatyzacji, umniejszania wartości religii w dysputach teologicznych, aż do 

prześladowań, wobec których społeczność musiała być gotowa do samoobrony. 

Na koniec Wilhelm Wachtel zaproponował własne rozwiązanie takiej sytuacji – 

stworzenie własnej ojczyzny zgodnie z wizją syjonistów. Było ono zresztą zgodne 

z rzeczywistymi doświadczeniami społeczności żydowskiej, gdyż postępujący 

antysemityzm, fizyczna przemoc, niszczenie dorobku i pogromy były przyczy-

ną zmuszającą wielu Żydów do migracji do Palestyny i Stanów Zjednoczonych 

w poszukiwaniu spokoju i bezpieczeństwa¹²¹.

Ważnym zabiegiem dla stworzenia narracji w cyklu jest wprowadzenie obra-

zu w obraz w trzech grafikach: Przechodzień, Sobotnie świece oraz Miasteczko 

w piątek wieczór. Druga scena stanowi przybliżenie oglądanego przez mężczyznę 

w pierwszej grafice widoku zza szyby, z wnętrza budynku. Natomiast trzecia ilu-

stracja w lewym dolnym rogu ukazuje obie poprzednie sceny. Powiązanie tych 

dzieł ze sobą ma na celu stworzenie wizji całości obchodów szabatu z rytuałami 

odprawianymi przez kobiety, modlitwami mężczyzn w synagodze czy życiem 

ulicy w sztetlu w piątkowy wieczór.

Powrót do judaizmu artysty, który świadomie zwrócił się ku świeckiemu życiu, 

widoczny jest w scenach ukazujących tradycyjne symbole kultury żydowskiej (licz-

ne judaika czy biały koziołek) i religijne rytuały (błogosławieństwo ognia). Włącze-

nie do cyklu swojego autoportretu i następująca po nim grafika Przechodzień mogą 

symbolizować umiejscowienie artysty w prowadzonej narracji. Dlatego wydaje 

się zasadnym uznanie przechodnia za samego artystę tęsknie przyglądającego się 

rytuałowi rozpoczynającemu szabat. Obchody najważniejszego święta w religii 

żydowskiej są podniosłym i radosnym cotygodniowym wydarzeniem. Stanowi ono 

przedsmak Raju w związku z bliskością Boga. Święty dzień ma przynosić każdemu 

szczęście, harmonię, wytchnienie i odpoczynek. Jest to dzień bez konfliktu, walki, 

strachu czy nieufności, a pełen radości z obcowania z Wiekuistym. U Wachtla 

przedstawienia tego dnia mają za zadnie ukazać szczególność szabatu w religii 

i umiejętność odnajdywania harmonii w swoim życiu. Podobnie zobrazowanie 

kolacji sederowej – święta upamiętniającego zwycięstwo Żydów i koniec niewoli 

egipskiej – ma stanowić przypomnienie o szczęśliwym momencie w historii spo-

łeczności i budzić nadzieję wśród stałego poczucia zagrożenia, symbolizowanego 

skorpionami ukazanymi na karcie tytułowej. Wolność, którą Żydzi upamiętniają, 

obchodząc święto Pesach, może ponownie nastąpić wraz z pożegnaniem Golusu 

i podjęciem ponownie wędrówki, by wrócić do Kanaanu.

 Szacuje się, że w okresie od r.  do  z Europy Wschodniej wyemigrowało ok. , mln Żydów, 

którzy następnie osiedlali się w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Palestynie, Argen-

tynie, Południowej Afryce i Kanadzie, zob. M. Kupovetsky, Population and Migration, w: The Yivo 

Encycklopedia of Jews in Eastern Europe, <https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/ Population_

and_Migration/Population_and_Migration_before_World_War_I> (stan na ..).
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Druga część cyklu prowadząca widza przez wydarzenia pełne stygmatyzacji, 

wykluczenia i przemocy ma na celu skonfrontowanie go z własną odpowiedzial-

nością za bliźniego. Celem do tego jest nie tylko przedstawienie scen związanych 

z różnymi wydarzeniami z dziejów żydowskich społeczności, ale również wpro-

wadzenie w nie elementów ikonografii chrześcijańskiej. Artysta osiągnął również 

swój cel kompozycyjnie w scenie Bezdomni, skupiając wzrok widza na twarzy 

siedzącej kobiety, oraz w grafice W oczekiwaniu pogromu, gdzie obserwujący 

spogląda wprost w oczy przedstawionych obrońców społeczności żydowskiej.

Narracja stygmatyzacji i umniejszania znaczenia społeczności żydowskiej 

rozpoczyna się sceną Żółta łata. Artysta, nawiązując do obowiązkowych elemen-

tów stroju wyróżniających wyznawców judaizmu, wskazuje na odpowiedzial-

ność większości, która nakazywała oznaczanie Żydów w przestrzeni publicznej 

poza powstałymi gettami religijnymi w średniowiecznej i nowożytnej Europie. 

Spiczaste czapki, żółte łaty czy wyszyte Gwiazdy Dawida przez wieki pozwala-

ły na budowanie stereotypów i antysemityzmu przez społeczności wyznające 

mesjańskie posłannictwo Jezusa Chrystusa. Dlatego też postać ta pojawia się 

w omawianym cyklu jako Żyd kroczący po gruzach dzielnicy żydowskiej znisz-

czonej przez jeden z licznych pogromów, aby przypomnieć o źródłach religii 

i pochodzeniu Mesjasza.

Fizyczne prześladowania społeczności żydowskiej wybuchały przede wszyst-

kim w Europie Środkowo-Wschodniej od końca  wieku, szczególnie na tere-

nie Imperium Rosyjskiego od  roku¹²². Pierwsza fala pogromów związana 

była z plotką o zamordowaniu cara Aleksandra  przez jednego z wyznawców 

judaizmu  marca  roku. Wystąpienia obejmujące wiele miast Imperium, 

w tym Warszawę, trwały do  roku. Ataki antysemickie pojawiły się w tym 

okresie również w Galicji, między innymi w  roku. Natomiast w latach –

– przez Europę Środkowo-Wschodnią przetoczyła się druga fala takich 

wystąpień, związana ze wzrostem akcji propagandowych w Rosji, w której odpo-

wiedzialnością za działania rewolucyjne obarczano Żydów. Najgłośniejszym było 

wydarzenie w Kiszyniowie w  roku, kiedy podczas Świąt Wielkanocnych zgi-

nęło  osób, a setki zostało rannych. W  roku fala przemocy przetoczyła się 

przez Ukrainę i Besarabię¹²³. W Królestwie Polskim podobne wydarzenia miały 

miejsce w  roku w Białymstoku i Siedlcach. Do kolejnych pogromów doszło 

na Ukrainie w latach – w związku z działalnością armii Semena Petlury 

(najgłośniejszy we Lwowie  listopada  roku), a także w Rosji w latach –

–. Wraz z narastającym antysemityzmem również w  Rzeczypospolitej 

miały miejsce wystąpienia antyżydowskie, między innymi w Grodnie (), 

Przytyku i Mińsku Mazowieckim (), Częstochowie, Brześciu Litewskim 

i Bielsku-Białej ().

 Analizę reprezentacji pogromów w sztukach wizualnych zawiera publikacja Pogromy Żydów 

na ziemiach polskich w  i  wieku, t. : Literatura i sztuka, red. S. Buryła, Warszawa . 

Na szczególną uwagę w kontekście niniejszej pracy zasługują artykuły: M. Czekanowska-

-Gutman, Wizualizacje losu ofiar żydowskich po pogromie. Pieta w twórczości artystów żydowskich 

z Europy Środkowo-Wschodniej, w: ibidem, s. – oraz R. Piątkowska, Między wyobraźnią 

a pamięcią. Pogromy z lat – w dziełach artystów żydowskich z Polski Wschodniej, w: ibi-

dem, s. –.

 Szacuje się, że po rewolucji r.  na terenie Ukrainy i Besarabii miało miejsce ponad  

pogromów, zob. R. Żebrowski, Pogrom, <https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=> (stan na 

..).
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Podjęcie tematu pogromów przez Wilhelma Wachtla wpisuje się w ówczes-

ną twórczość żydowskich artystów, przez których były one postrzegane jako 

katastrofa i destrukcja ich społeczności. Nowa sytuacja Żydów i zagrożenie ze 

strony prześladowców wymagały od artystów i literatów poszukiwania nowych 

środków wyrazu dla zobrazowania tragedii, często z wykorzystaniem ikonografii 

chrześcijańskiej. Przykładem było wprowadzenie tematu piety, umożliwiającego 

ukazanie lamentu rodziców lub dzieci nad stratą bliskich¹²⁴. Motywy pasyjne 

ukazywali między innymi Efraim Mosze Lilien (Męczennikom z Kiszyniowa, ), 

Leopold Pilichowski (Pieta, , miejsce nieznane) czy Jacob Steinhardt (Pie-

ta, , Muzeum Żydowskie w Berlinie). Sekularyzacja tematu na przełomie  

i  wieku i wprowadzenie również innych wątków z ikonografii chrześcijańskiej 

miały służyć przede wszystkim tworzeniu dialogu między społecznością chrześ-

cijańską i żydowską oraz unaocznić, że prześladowania są działaniem przeciwko 

podstawom religii katolickiej¹²⁵. Wśród innych dzieł Wilhelma Wachtla można 

również znaleźć pracę Po pogromie (, Muzeum Izraela w Jerozolimie), uka-

zującą rozpaczającą rodzinę skupioną wokół zakrytych zwłok, leżących zgodnie 

ze zwyczajem na ziemi, obok których palą się dwie świece.

Wspomniana już postać Chrystusa pojawiająca się w sztuce żydowskiej jest 

bardzo istotna dla ówczesnej działalności artystów i próby obrony społeczności ży-

dowskiej przed prześladowaniami. Jezus, będący wcieleniem Boga dla chrześcijan, 

poniósł śmierć na krzyżu dla zbawienia ludzkości. Głosząc doktrynę miłosierdzia 

i miłości do bliźniego, sam będąc Żydem, dla artystów żydowskich stał się przede 

wszystkim symbolem możliwego pokoju między wyznawcami judaizmu i chrześ-

cijaństwa¹²⁶. Dla Żydów Jezus był osobą wychowaną w judaizmie, realizującą jego 

przepisy prawne i promującą je wśród „pogan”¹²⁷. Jezus jako jeden z nauczycieli 

żydowskich nie był zainteresowany niszczeniem judaizmu, co podkreślali dziewięt-

nastowieczni działacze zbliżenia chrześcijańsko-żydowskiego. Dzieła Maurycego 

Gottlieba (Chrystus nauczający w Kafarnaum, , Muzeum Narodowe w War-

szawie) czy Maxa Liebermanna (Jezus w świątyni, , Kunsthalle w Hamburgu) 

miały służyć właśnie temu celowi i wskazać, że pogromy Żydów są wymierzone tak 

naprawdę w ich braci religijnych, w mniejszym stopniu podkreś lając głoszone przez 

Chrystusa miłosierdzie. Artyści tacy jak Marek Antokolski podkreślali w swoich 

dziełach żydowskie cechy Chrystusa – orli nos i kręcone włosy – i przedstawiali 

go w jarmułce lub w tałesie (jak w grafice Wilhelma Wachtla), akcentując żydow-

skie pochodzenie chrześcijańskiego Mesjasza, ale też korzenie religii. Ukazanie 

Jezusa na sądzie przez Antokolskiego miało symbolizować wydawanie wyroku 

przez chrześcijan wobec własnego Mesjasza i jego doktryny miłosierdzia wobec 

bliźnich. Podkreślał to również Wachtel poprzez eksponowanie ran po ukrzyżowa-

niu. Trwanie motywu Chrystusa w sztuce żydowskiej i izraelskiej ukazują między 

innymi Białe ukrzyżowanie Marca Chagalla (, Instytut Sztuki w Chicago), 

Spotkanie Reuvena Rubina (, kolekcja The Pheonix Insurance Company Ltd. 

 Adaptację motywu piety do sztuki żydowskiej przeanalizowała M. Czekanowska-Gutman, 

Image, Sources, and Interpretation.

 Z. Amishai-Maisels, The Jewish Jesus, „Journal of Jewish Art”, , , s. –.

 Analizę postaci Jezusa w sztuce żydowskiej zob.: ibidem; A. Mendelsohn, Behold the Man. Jesus 

in Israeli Art, <https://www.imj.org.il/en/exhibitions/behold-man> (stan na ..).

 Należy jednak podkreślić, że dla judaizmu rabinicznego Jezus nie jest prorokiem, a głoszone 

przez niego posłannictwo mesjańskie jest uznawane za herezję.
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w Tel Awiwie), Bez tytułu (Ukrzyżowanie) Moshe Castela (ok. , Muzeum sztuki 

Moshe Castela w Ma’ale Adumim), Ludobójstwo Marcela Janco (, Muzeum 

Janco-Dada w Ein Hod) czy też Ostatnia Wieczerza Adiego Nesa (, Muzeum 

Izraela w Jerozolimie). Renata Piątkowska, analizując rolę ikonografii chrześci-

jańskiej w sztuce żydowskiej, podkreśliła jej uniwersalizm i ułatwienie odczytania 

przekazu przez nieżydów, zwrócenia uwagi na niedolę społeczności żydowskiej 

oraz wywołania współczucia dla pokrzywdzonych¹²⁸.

Dzieje społeczności żydowskiej, jej tradycje, rytuały, wydarzenia biblijne oraz 

życie w diasporze ukształtowały wyznawców judaizmu jako jedną grupę mimo 

jej rozproszenia. Według Simona Dubnowa Żydzi osiągnęli najwyższy stopień 

rozwoju narodowości i znajdowali się na etapie kulturowym, gdzie bez ograniczeń 

instytucjonalnych (takich jak własne państwo) mogli udostępniać ludzkości swoje 

dobra kulturowe¹²⁹. Pod tym względem stanowili dla Dubnowa wyjątkową grupę, 

gdyż jako jedyny naród przetrwali utratę własnej państwowości i terytorium, 

byli w stanie dokonać rozwoju własnej kultury i wynieść ją na wyższy poziom. 

Rozważania prowadzone przez wielu myślicieli na przełomie  i  wieku 

miały na celu doprowadzenie do stworzenia grupy, która mimo różnic w języku, 

kulturze, tożsamości będzie w stanie zjednoczyć się w swojej żydowskości i stwo-

rzyć własne państwo. Wilhelm Wachtel poprzez swój cykl przekazuje akceptację 

dla syjonistycznej wizji, w której elementem wspólnym jest ponadnarodowa 

historia Żydów, pełna przemocy i stygmatyzacji, oraz przywiązanie do rytuałów 

religijnych i głównych wierzeń judaizmu.

Analizując cykl, należy również zwrócić uwagę na przytoczoną przez Renatę 

Piątkowską teorię Mieczysława Porębskiego o trzech warstwach obrazowych wy-

darzeń historycznych¹³⁰. Badacz wyróżniał warstwę dokumentalną, mitotwórczą 

i kulturotwórczą, które „nakładają się na siebie i współwarunkują wzajemnie”¹³¹. 

Piątkowska wskazała, że mimo możliwości poddawania krytyce dokumentalnego 

znaczenia dzieł artystów żydowskich ukazujących sceny pogromów (choć sam 

Wachtel mógł się zetknąć ze skutkami tych wydarzeń) należy uznać ich rolę mito- 

i kulturotwórczą¹³². Badaczka podkreśliła, że wyobrażenia artystów zobrazowane 

w dziełach stawały się symbolami autentycznych wydarzeń i kształtowały obraz 

żydowskiej przeszłości. Rodząca się wówczas popularność sztuki żydowskiej 

utrwaliła w ten sposób obraz diaspory widziany w dużej mierze z perspektywy 

przemocy, co mogło wpływać również na rosnącą popularność syjonizmu.

Dla Wilhelma Wachtla pożegnanie z diasporą stanowiło element aktywnej 

walki o własną tożsamość i bezpieczeństwo, zapewnianie jedynie przez porzu-

cenie dotychczasowego życia w rozproszeniu i stworzenie państwa żydowskiego 

zgodnie z hasłami syjonistów. Istotne w jego działaniach jest jednakże ukazanie 

rytuałów, tradycji jako elementów tworzących społeczność żydowską, która po-

zostawia swoje dziedzictwo z sentymentem i wzruszeniem oraz ze świadomością, 

że to ono ją spaja i pozwala na zjednoczenie. Wilhelm Wachtel w swoim cyklu 

starał się dokonać autorskiego zobrazowania odpowiedzi na stawiane przez wielu 

 R. Piątkowska, Między wyobraźnią a pamięcią, s. .

 Ibidem, s. .

 M. Porębski, Kosy nasze, w: idem, Interregnum. Studia z historii sztuki polskiej  i  wieku, 

Warszawa , s. –.

 Ibidem.

 R. Piątkowska, Między wyobraźnią a pamięcią, s. –.
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pytanie: „Kim są Żydzi?”. W jego wizji własnej społeczności, do której, jak widać 

w omawianych grafikach, czuł przynależność, elementem spajającym jest religia 

i jej rytuały oraz wspólna ponadnarodowa historia pełna stygmatyzacji i prze-

śladowań. Dla artysty przyszłością Żydów była emigracja, pozostawienie swojego 

dotychczasowego materialnego dziedzictwa w Europie i wyruszenie z powrotem 

do Kanaanu, by tam odbudować państwo żydowskie i przywrócić chwałę i siłę 

Izraelowi. Jak ukazuje ostatnia grafika, przyszłość ta należy do młodego pokolenia 

syjonistów, którzy pozostawiają za sobą osoby starsze oraz własne materialne 

dziedzictwo i wyruszają dokonać aliji i stworzyć bezpieczną ojczyznę.

Podsumowanie

Przedstawiona powyżej analiza treści każdej z plansz teki Pożegnanie z Golusem 

ukazuje stosunek autora do sytuacji, w której znalazł się w latach trzydziestych 

 wieku. Jak sam wspominał we wstępie do cyklu, „Ta teka... [jest – M.P.] do-

kumentem czasu: Kiedyśmy jeszcze byli w Golusie”¹³³. Poprzez umiejscowienie 

siebie samego w cyklu, w formie autoportretu oraz wypowiedzi we wstępie, 

sprawił, że zasadnym staje się odczytywanie litografii jako reprezentacji jego 

własnych doświadczeń. Dlatego też możliwe jest wspomniane już interpreto-

wanie przechodnia z trzeciej grafiki jako samego artysty, osoby, która porzuciła 

tradycję i spogląda na nią z sentymentem. Artystyczne rozliczenie się autora 

z własnym doświadczeniem, przywiązaniem do tożsamości wyrażone zostało 

w narracji prowadzonej przez cały cykl. Artysta poprzez litografie syntetycznie 

przedstawił dzieje i położenie Żydów w diasporze. Ukazał sceny rytuałów religij-

nych stanowiących podstawę wiary – kolację sederową i obchody szabatu – które 

znał z dzieciństwa. Następnie przedstawił zmiany zachodzące w społeczeństwie 

w postaci młodzieży czytającej świeckie książki, dochodząc do serii poświęconej 

wykluczaniu, prześladowaniu i pogromom.

Piszący o grafikach, przede wszystkim międzywojenni dziennikarze i krytycy 

syjonistyczni, podkreślali ich negatywny wydźwięk i konkludowali, że jedyną op-

cją dla społeczności żydowskiej, także według artysty, była migracja do Palestyny. 

Potwierdza to życiorys Wachtla, który dokonał aliji w  roku. Należy jednak 

podkreślić, że poczucie przynależności do społeczności o wielowiekowej tradycji, 

historii i kulturze budziło w nim sentyment do porzucanego świata. Artysta nie 

przekreślił dorobku żydowskiego w diasporze, lecz podkreślił go jako element 

stanowiący o istocie jego własnej społeczności. Pożegnanie z Golusem przedsta-

wiające zderzenie dwóch światów – tradycyjnego w diasporze i nowoczesnego 

postulowanego przez syjonistów – miało ukazywać ciągłość tej kultury i potrzebę 

pamięci o własnych dziejach, wyrażoną między innymi przez macewy przodków. 

Dlatego wydaje się zbyt uproszczonym stwierdzeniem przypisywanie twórczości 

Wilhelma Wachtla przez Artura Kamczyckiego do koncepcji Szlilat ha-Gola¹³⁴, 

a bliższe prawdzie jest odczytanie Marka Rostowrowskiego, który w omawianych 

dziełach dostrzegał „bunt przeciwko degradacji diaspory”¹³⁵.

Wilhelm Wachtel na gruncie sztuki żydowskiej na ziemiach polskich jest jednym 

z głównych artystów syjonistycznych. Z sentymentem stworzył cykl grafik 

 Zob. przyp. .

 A. Kamczycki, Syjonizm i sztuka, s. .

 Żydzi w Polsce, s. .
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diagnozujących społeczność żydowską w nowo odrodzonej Polsce, przywiąza-

ną do tradycji, ale poszukującą własnej ojczyzny, która zapewni bezpieczeństwo 

przed prześladowaniami. Omówiona teka Pożegnania z Golusem jest przykładem 

znakomitych grafik, które w pierwszej ćwierci  wieku były bardzo popularnym 

medium wypowiedzi artystycznej wśród artystów żydowskich, o czym świad-

czyć mogą prace Efraima Mosze Liliena, Adolfa Edwarda Hersteina, Abrahama 

Neumana czy Jakuba Glasnera.

Warto również zwrócić uwagę na znaczenie okresu, w którym powstał cykl 

litografii. Jako reprezentant kolejnego pokolenia artystów żydowskich Wachtel 

swoją twórczością wpisał się w kształtowanie i spajanie społeczności żydowskiej, 

wizji jej dziejów i możliwej przyszłości, szczególnie w kontekście budowania, jak 

pisał Benedict Anderson, „wspólnoty wyobrażonej”¹³⁶. Rolę sztuki w tym aspek-

cie podkreślała również Maria Poprzęcka: „[…] perswazyjna i dydaktyczna siła 

obrazów służyła przede wszystkim jako potężny czynnik kształtujący wyobraźnię 

historyczną, utrwalającą narodową świadomość”¹³⁷. Wilhelm Wachtel był artystą, 

który świadomie stał się jednym z twórców tożsamości wspólnotowej Żydów, 

jednocząc ich poprzez upamiętnianie rytuałów i symboli oraz wskazując migrację 

do Palestyny jako cel, który stanowi przyszłość narodu.

Na zakończenie warto przywołać słowa poety Juliusza Feldhorna, który tak 

podsumował w  roku swoją analizę omówionego zbioru grafik: „Teka Wachtla 

winna stać się tym dla Żydów, czym była dla społeczeństwa polskiego Polonia 

Grottgera: rachunkiem ran, żywą historią bliskiej przeszłości i świadomym źród-

łem mocy. A może czymś więcej jeszcze – może, wkrótce, zamkniętą kartą dziejów 

naszych”¹³⁸. •
 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonali-

zmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków–Warszawa .

 M. Poprzęcka, Kochankowie z masakrą w tle i inne eseje o malarstwie historycznym, Warszawa 

, s. –.

 J. Feldhorn, Do kresów nocy. O tece autolitografii Wilhelma Wachtla pt. „Pożegnanie z Golusem”, 

„Nowy Dziennik”, ,   , s. .
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Wilhelm Wachtel’s
Farewell to Golus¹

Introduction

Wilhelm Wachtel “is a Jewish artist of the modern era,” wrote Zygfryd Naumberg 

in  in the “Rocznik Żydowski”, appreciating the beginnings of that artist’s 

path.² The admired painter, graphic artist and illustrator came from Lviv and rep-

resented the city’s artistic milieu on the international stage. This article is devoted 

to the portfolio of lithographs titled Pożegnanie z Golusem [Farewell to Golus],³ 

the prints of which are found in the collections of the Museum of the Borderlands 

in Lubaczów, and the Museum of the Jewish Historical Institute in Warsaw.⁴

The artist’s life and work have not yet been analysed or developed in 

the form of an individual monograph. Scholarly publications discussing 

Wilhelm Wachtel include short, basic information about him, presented in 

the biographical part of this article. The authors of such studies include Jerzy 

Malinowski,⁵ Natasza Styrna,⁶ Artur Kamczycki,⁷ Zofia Borzymińska,⁸ Monika 

 The present article is a part of a dissertation titled Teka litografii “Pożegnanie z Golusem” [“Fare-

well to Golus” lithograph series], written under the guidance of professor Wojciech Bałus at 

the Jagiellonian University, Institute of the History of Art in .

 Z. Naumberg, Wilhelm Wachtel, “Rocznik Żydowski”, –/, p. .

 Golus (Yiddish), galut (Hebrew) – banishment, expulsion. Terms related to the lives of the Jews 

in diaspora.

 W. Wachtel, Pożegnanie z Golusem, Museum of the Borderlands in Lubaczów (Muzeum Kresów 

w Lubaczowie, further: ), inventory no. /A/– and the Museum of the Jewish 

Historical Institute in Warsaw (Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, 

further: ), inventory no.  A–.

 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w  i  wieku, Warszawa  and idem, 

The Art of Wilhelm Wachtel. Style and Iconography, in: From Ausgleich to the Holocaust. Ukrain-

ian and Jewish Artists of Lemberg/Lwów/Lviv, S.R. Kravtsov, I. Rodov, M. Stolarska-Fronia (eds.), 

Weimar–Rostock , pp. –.

 N. Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie (–), War-

szawa .

 A. Kamczycki, Syjonizm i sztuka. Ikonografia Theodora Herzla, Poznań–Gniezno .

 Z. Borzymińska, Wachtel Wilhelm, <https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=> (accessed on 

..).
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Czekanowska-Gutman,⁹ Bohdana Pinczewska,¹⁰ and Halina Glembocka.¹¹ 

Scholars presented the artist’s biographical data, the history of his education 

and participation in exhibitions (mainly in Lviv and Kraków), and drew atten-

tion to the painter’s Zionist views. Another group of materials, supplement-

ing the scholarly studies of Wilhelm Wachtel’s work, consists of articles from 

the Lvivian and Cracovian press at the time, presenting his artistic activity, 

and subjecting it to critique.¹²

The portfolio of lithographs in the title has not met with significant interest 

of researchers so far. Jerzy Malinowski, Natasza Styrna and Artur Kamczycki men-

tioned it as one of the preserved objects showing the artist’s role in creating visual 

propaganda of Zionism. Jerzy Malinowski, while offering a synthesis of Wachtel’s 

work, pointed to the similarities in iconography and taking up the topic of the po-

grom and the expelled Jews to the works by Marek Antokolski, Lesser Uri Samuel 

Hirszenberg, and Zygmunt Menkes, among others.¹³ Natasza Styrna drew attention 

to the message of the collection,¹⁴ whereas Artur Kamczycki, who analysed the last 

image in the Farewell to Golus series, and emphasized its importance for the critique 

of the diaspora, placed that work within the concept of Shlilat ha-Gola – the nega-

tion of the diaspora, the “degenerated image of the religious world of the Jews.”¹⁵

Wilhelm Wachtel – known biographical information

Paradoxically, much more is known about Wilhelm Wachtel’s artistic education 

and work than about his private life. The painter, graphic artist, and illustrator 

had been born in Lviv on  August .¹⁶ Already as a child he was aware of his 

calling to become a painter, and he wrote about it in his memoirs published on 

his fiftieth birthday: “from the age of  I felt the ‘mission’ and I wished to ‘be like 

Matejko’.”¹⁷ In – he studied at the Academy of Fine Arts in Kraków, where 

his teachers were Leopold Löffler and Leon Wyczółkowski; it was the latter that 

particularly influenced Wachtel’s skill of representing the landscape.¹⁸ He later 

continued his education at the Königliche Akademie der Bildenden Künste in 

Munich under Nikolaus Gysis.¹⁹ In , Wachtel made his debut at an exhibition 

at the Society of Friends of Fine Arts in Lviv.

   M. Czekanowska-Gutman, Image, Sources, and Interpretation. Wilhelm Wachtel’s Illustrations to Je-

rzy Żuławski’s Translation of the Song of Songs, in: From Ausgleich to the Holocaust, pp. –.

 Б.М. Пінчевська, Творчість єврейських художників Східної Галичини – років, 

Корсунь–Шевченківський .

 Г. Глембоцкая, Художники-евреи Львова первой половины  века. Жизнь – Творчество 

– Судьба. Памяти всех погибших и выживших во Второй мировой войне посвящается, 

Львов , pp. –.

 Articles referenced in the further part of this paper are quoted from the following periodicals: 

“Chwila”, “Nowy Dziennik”, “Gazeta Lwowska”, and “Słowo Polskie”.

 J. Malinowski, The Art of Wilhelm Wachtel, pp. –.

 N. Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów, p. .

 A. Kamczycki, Syjonizm i sztuka, p. .

 Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, J. Tomaszewski (ed.), Warszawa , p. .

 W. Wachtel, Garść wspomnień, “Chwila”, ,   , p. .

 Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie –, J. Dutkiewicz (ed.), 

Wrocław–Warszawa–Kraków , p. .

 Wilhelm Wachtel began his studies in Munich in ; where he primarily learned the founda-

tions of poster design, later used in his popular postcards; see: J. Malinowski, The Art of Wilhelm 

Wachtel, p. .
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After graduating, he returned to Lviv, and then in  he moved to Paris. In 

the years – he lived in Vienna.²⁰ An important event in the artist’s life 

was his trip to Palestine in , which reinforced his Zionist views and resulted 

in a series of paintings depicting the life of the Yishuv (the Jewish community 

in Palestine before the establishment of the state of Israel) and the “Pioneers”. 

Involvement in the national movement, so characteristic of the painter’s work, 

led him to create visual expressions of Zionist propaganda.²¹ He travelled to 

the Middle East again in  and ,²² and then in  he made aliyah – that 

is, he migrated to Palestine and settled there for three years. Before the outbreak 

of World War , he emigrated to the United States,²³ where he died in .²⁴

Wilhelm Wachtel has shown his works many times, in many Polish cities.²⁵ 

The source of information on this subject lies in the numerous press reports in 

the Lviv newspapers “Chwila” and “Słowo Polskie”, and in Kraków’s “Nowy Dzien-

nik”. The first major exhibition of the artist’s works after his debut in  took 

place a year later at the Lviv’s Salon.²⁶ In his hometown, he exhibited in ,²⁷ 

among other occasions, and in  he participated in the First Jewish Art Exhibi-

tion organized by Maksymilian Bienenstock and the Society for Lovers of Jewish 

Art.²⁸ Subsequent exhibitions also took place in , where his “virtuoso-made 

female portraits” were appreciated,²⁹ and in  he was praised for the “revival” 

visible in the exhibited Palestinian landscapes.³⁰ In Kraków, Wachtel put up a show 

at the Society of Friends of Fine Arts in May ,³¹ in February ,³² and in 

November .³³ On  April , “Nowy Dziennik” presented to the public a col-

lective exhibition of Palestinian landscapes by Wilhelm Wachtel and canvases by 

Fryc Kleinmann and Anna Weingurenówna, held at the Jewish Academic House 

and organized by the Association of Artists, Painters and Sculptors,³⁴ and the next 

 Г. Глембоцкая, Художники-евреи Львова, p. . On the Vienna period of the artist’s life in: Sz. Wolf, 

Malarz wyzwolony. Wizyta w atelier Wilhelma Wachtla, “Chwila”, ,   , pp. –.

 Żydzi w Polsce, p. .

 Г. Глембоцкая, Художники-евреи Львова, p. .

 Z. Borzymińska, Wachtel Wilhelm.

 According to earlier elaborations, the artist died in a car crash on  December  (see, 

inter alia: Żydzi w Polsce, p. ). However, the latest research points to Wilhelm Wachtel dying 

of cancer in the Mount Sinai Hospital in New York in , see: Г. Глембоцкая, Художники-

-евреи Львова, p. ; J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, A catalogue of works by Polish artists 

and Jewish artists from Poland in museums in Israel, Warszawa , p. ; M. Czekanowska-

-Gutman, Image, Sources, and Interpretation, p. .

 On the exhibitions: N. Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów, p.  and the catalogue by 

J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, A catalogue of works, p. .

 M. Olszewski, Z powodu zbiorowej wystawy w lwowskim salonie (Wilhelm Wachtel), “Gazeta 

Lwowska”, ,   , pp. –.

 A. Lauterbach, Wachtel ojciec i syn, “Chwila”, ,   , p. .

 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich, p. . Agnieszka Biedrzycka reports in Ka-
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exhibition was launched on  November  in the premises of the premises 

of the main office of the Jewish Community at number , Krakowska street.³⁵ 

He was also invited to Warsaw, where an exhibition was organized at the gal-

lery of the Society for the Encouragement of Fine Arts in , and at the Jewish 

Society for the Promotion of Fine Arts.³⁶

Wilhelm Wachtel’s oeuvre

The artistic activity of Wilhelm Wachtel was mentioned many times in the press 

articles referenced above. These are important materials, as many of the works 

cited there have not survived to this day, and their wartime fate remains un-

known. Among the critics who analysed the painter’s oeuvre, it is worth paying 

attention to Artur Lauterbach, who wrote: “[Wilhelm Wachtel – MP] is one 

of the few artists who are not satisfied with the distinctions they have achieved 

[...] who critically follow their own work, do not stop moving forward so that 

they will not stay behind […] He is among the most vital contemporary Jewish 

painters, young in the best sense of the word.”³⁷ The quote shows the respect 

for the artist and his constant artistic evolution and awareness of the need for 

continued development.

Wilhelm Wachtel belonged to the second generation of Polish Jewish painters 

at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. He is positioned next to 

and compared with the pioneers of Polish-Jewish art, especially Maurycy Gott-

lieb, Ephraim Moses Lilien, and Samuel Hirszenberg. The main element linking 

Wachtel and the above-mentioned artists was the subject matter discussed later 

in the article, but Zygfryd Naumberg also found Gottlieb’s influences in the styli-

zation and composition of some of his characters.³⁸ Jerzy Malinowski, in turn, 

drew attention to the presence in Wachtel’s work of realism trends advanced by 

Leopold Pilichowski and Jakub Weinles.³⁹

The artist’s initial oeuvre was related to reflecting Jewish religious life, as evi-

denced by the series of works titled Kol Nidre,⁴⁰ created in the period –. 

In this representation, Jerzy Malinowski saw a continuation of the realistic tradi-

tion in the style of Leopold Pilichowski and Jakub Weinles.⁴¹ On the other hand, 

in the work titled Praying (The Praying Jew), the scholar noticed similarities in 

the body posture with a similar image from the work Jews in the Synagogue by 

Maurycy Gottlieb.⁴²

A key feature of the artist’s early work was its “violence” and the lack of deep re-

flection on the subject, which was mentioned by Zygfryd Naumberg.⁴³ Later crit-

ics, however, appreciated the artist for his precise workmanship and attention to 

 N. Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów, p. .

 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich, p. .

 A. Lauterbach, Wśród obrazów, p. .

 Z. Naumberg, Wilhelm Wachtel, p. .

 J. Malinowski, The Art of Wilhelm Wachtel, p. .

 W. Wachtel, In the Synagogue – Kol Nidre, ca. , oil on canvas,  × . cm. , inventory 

no. –, <judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (accessed on 

..).

 J. Malinowski, The Art of Wilhelm Wachtel, p. .

 Ibidem; M. Gottlieb, Żydzi w Synagodze, ca. , oil on canvas,  x  cm, Lviv Gallery of Art, 

inventory no. Ż–.

 Z. Naumberg, Wilhelm Wachtel, pp. –.
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detail, which he sometimes deviated from, for instance in the work of Jews in front 

of the synagogue in Kraków, freely painted with broad, easy brush strokes.⁴⁴

Scholars writing about the work of Wachtel pointed out that there was 

no novelty to it in formal terms, and that his skills were mainly expressed in 

the perfect depiction of moods. The described works were characterized by 

a reflective-romantic composition, reproducing the atmosphere of the shtetl, 

and later of the land of Palestine.⁴⁵ The mood that introduces the viewer to 

the presented story, evoking experiences not only visual, but also almost audi-

tory, was appreciated by the artist’s contemporary, Oskar Aleksandrowicz.⁴⁶ 

He wrote: “His creations today have gone far beyond the bounds of ordinary 

moods. These are no longer scenes with a more or less literary theme, but pow-

erful, uniform, and soul-splitting chords, whose approach and devotion enters 

the realm of music.”⁴⁷ 

Critics, who emphasized the lack of original formal solutions, examined 

Wachtel’s work for possible influences of contemporary stylistic trends. Marian 

Olszewski noticed technical flaws in the works presented at the Lviv Salon in 

, but according to him these did not affect their value or the appreciation 

of the artist’s talent.⁴⁸ The critic reported the manifest inspiration from Arnold 

Böcklin in the landscape, and from Franz von Stuck in the nude paintings, but 

without actually analysing these influences.⁴⁹ Władysław Kozicki, on the other 

hand, found Wachtel’s work to be greatly inspired by Impressionist painting, 

especially notable in his Palestinian landscapes.⁵⁰ The journalist appreciated 

the bright palette that reflected the atmosphere of the Middle East. He also 

praised the artist’s ability to synthesize the hues of colours, and painting with 

wide planes with simultaneous attenuation of light intensity.⁵¹ The ideas as to 

the genesis of various solutions in the artist’s work were summed up by Jerzy 

Malinowski, who pointed to a variety of influences.⁵² According to that scholar, 

Wachtel’s oeuvre displayed links to Symbolism (Arnold Böcklin, Franz von Stuck, 

Jacek Malczewski, and Stanisław Wyspiański), the Secession in book illustrations, 

and Post-impressionism in the landscapes, including in The View of Zakopane 

(). At the same time, however, the trend of Realism was visible in conventional 

portraits, in scenes from the life of the Jewish community in the classical style 

(Jews in front of the synagogue in Kraków, , the Kol Nidre series (–), 

or the cityscapes of Lviv and Kraków.⁵³

In the period preceding his trip to Palestine, the artist often engaged in 

painting people. In the portraits by Wachtel, Władysław Kozicki appreciated 

the naturalness in bringing out female charms and the devotion to the character 

 Museum of the Jewish Historical Institute, Warszawa , p. .
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 O. Aleksandrowicz, Wilhelm Wachtel, in: Almanach żydowski, L. Reich (ed.), Lviv , 
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 Ibidem, p. .
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 Ibidem, pp. –.

 W. Kozicki, Wystawa, p. .
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 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich, p. ; idem, B. Brus-Malinowska, A catalogue 
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of the portrayed persons, especially the elderly subjects.⁵⁴ An art critic signing 

his name with the initials “J.F.” (perhaps Jakub Frostig?) highly valued the quality 

of these works, noting certain French and English influences visible in the en-

noblement of the sitter, and in bringing out the “hidden charms” that escape us 

in everyday life.⁵⁵ In turn, Artur Lauterbach described the subtlety and refine-

ment in the choice of colours, again emphasizing the mood of the works and 

the characteristics of the sitter, full of life and charm.⁵⁶ Wilhelm Wachtel often 

depicted the characters against the background of a vast, lyrical landscape, but 

he also paid much attention to the characteristics of the portrayed person.⁵⁷ 

An in-depth scrutiny of the model is visible in the pastel Study of a Jewish Boy / 

Young Yeshiva Student,⁵⁸ in which the colour of the face with a greenish tinge 

and the sadness in the eyes make the viewer feel the loneliness of the child, and 

his being lost in the then war-torn world.

Wilhelm Wachtel was perhaps the most appreciated for his work of a Zionist 

character. His interest in Zionism developed over the years. From his child-

hood, he encountered various views, both of the Polish-Jewish brotherhood, and 

of the Zionist persuasion, then developing in Lviv. Initially, the artist identified 

with the assimilation option, but he moved on to dreams of the future Jewish 

legions, which would lead to the liberation of the community – hence the artist’s 

works featured images of protagonists known from the Bible, or history from 

before the diaspora.⁵⁹ The artist, who was attached to his own community, wrote 

that his guiding view was always expressed by the phrase: “to create my nation 

‘as if with a living song’.”⁶⁰ Arthur Lauterbach called him “one of the first truly 

national Jewish artists.”⁶¹ The critic also wrote that while artistically evolving, 

“Wachtel is getting closer and closer to Jewishness, to its pains and hopes, enter-

ing deeper still into their essence.”⁶²

The Jewish themes raised by the artist in the first period of his artistic career 

were summarized by Zygfryd Naumberg: “Coming [...] from the environment that 

we would best call a ‘ghetto’, and having emerged – apparently or actually – thanks 

to his talent, education, and the position he achieved, he reveals his connection 

therewith not because he creates for it, but because when creating for strangers, 

he draws topics from its life – topics that attract the viewer, as we have already 

mentioned, with their exoticism, commonly called originality.”⁶³ The above 

quotation pinpoints the position of the Jewish artist in the “other”, non-Jewish 

environment that judges him and places him in the category of the “exotic”. 

Naumberg also noticed that Wachtel presented himself in his works as an eman-

cipated Jew, somewhat above the traditional community from which he came: 

 W. Kozicki, Wystawa, p. .
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“[These works are – M.P.] usually seasoned with a certain irony, with a certain 

sentimental compassion turning into pity, underneath which lurks a sense of su-

periority of a ‘liberated’, ‘cultured”, and ‘assimilated’ Jew, collecting ‘interesting 

pictures’ of a dying world to the delight of himself and others.”⁶⁴ During this 

period, Wachtel actively commented on the current political situation and de-

fended the interests of his own community, speaking out against the pogroms in 

Chisinau in  and in Ukraine in the second decade of the twentieth century, 

as exemplified in two paintings: Homeless / Wanderers,⁶⁵ representing a family 

waiting at the station, escaping from their current place of residence, and Christ 

in the pogrom district.⁶⁶

After Wachtel became involved in Zionism, his works changed in terms 

of themes. The previous scenes from the life of Jews in the shtetls began to convey 

the message of an outdated model of life. Władysław Kozicki described a clear 

juxtaposition of the older generation attached to the Talmud versus the young, 

nationalist generation, hungry for a new homeland, notable in the artist’s work.⁶⁷ 

According to the researcher, the artist glorified the idea of the creation of a Jewish 

state, the foundations of which were laid by the farmers who cultivated the hostile 

land, presented in Return from the Field.⁶⁸ In this work, however, Kozicki perceived 

a more sporting nature of agricultural work than attachment to the land, and 

because of the emphasis that Wachtel put on the painting’s theme at the expense 

of form, he defined the artist’s pieces from that period as illustrations rather 

than works of art.⁶⁹ After the painter’s subsequent trips to Palestine, however, 

the artistic fruits of his journeys gradually found more appreciation. Wachtel, 

who was enamoured with the sun, soil and half-built houses, painted them 

many times over. Szymon Wolf concluded that he was the first artist to discover 

the perfect colour to reflect the Palestinian land and atmosphere. According to 

the journalist, Wachtel conveyed the specific shade of yellow in the landscape 

truthfully, reflecting it as it actually was.⁷⁰ Also, Wachtel supposedly portrayed 

local residents realistically, and his representations of “Pioneers” apparently es-

tablished a new kind of representation of a “Jewish man.”⁷¹ Wachtel’s landscape 

abandoned traditional, oriental-romantic features – fantastic stylization and 

the idea of a “Messiah’s paradise” – in favour of a real, everyday landscape that 

would endear the viewer with its natural impression.⁷² According to Bohdana 

Pinczewska, these works, despite their thematic values, were overly stylized, but 

worth appreciation nevertheless.⁷³

The artist was included by Artur Kamczycki among the creators of Zionist 

iconography who supported Shlilat ha-Gola – the negation of the diaspora, 

which was seen as the reason for the exhaustion and suffering of the Jewish 
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community.⁷⁴ On the other hand, according to Marek Rostworowski, the port-

folio of lithographs Farewell to Golus was “a testimony of rebellion against 

the degradation of the diaspora, and at the same time of the nostalgia ac-

companying the abandonment of tradition.”⁷⁵ The scenes that are presented 

later in the work show the tear, the conflict that accompanied Jews, on the one 

hand striving to emigrate and create their own safe country, and on the other, 

attached to their culture, in its identity so typical and characteristic of a given 

community – in this case, the Polish one. A proof of combining both attitudes 

by Wilhelm Wachtel can be found in the lithograph entitled Oath, published 

in the “Rocznik Żydowski” of , which depicts a young Jew dressed in tra-

ditional, religious attire against the background of Jerusalem.⁷⁶ Kamczycki 

interpreted the image as “the implication of a new Hebrew power through 

the unity of sword and book.”⁷⁷ The synthesis of the physicality character-

izing the pioneers with the spirituality of the traditional, religious community 

was supposed to create a new image of the Jew and contradict his “diasporic” 

image of a submissive and weak man stuck in stagnation. This formula was in 

line with the idea of creating the image of a “superman” – a pioneer of the new 

Jewish community, but it should be stressed that by maintaining the traditional 

dress, Wachtel created a bond between these two attitudes, appreciating the re-

ligious attachment of a “Golus” Jew, which Kamczycki denied, interpreting it 

as a renunciation and the need to reject the diaspora.⁷⁸ It is worth noting that 

the author of the book based his analysis on one work only, which might have 

distorted the full picture of Wachtel’s ideas. Therefore, one should take a closer 

look at the whole Farewell to Golus portfolio of lithographs in order to verify 

the above-mentioned assumptions.

Farewell to Golus portfolio of lithograps

The series of lithographs discussed in the present work, titled Farewell to Golus, 

is a good example of the artistic oeuvre by Wilhelm Wachtel.⁷⁹ The collection 

of prints was created in Lviv before the artist’s aliyah to Palestine in  as an 

expression of an artistic “setting of accounts” and coming to terms with the his-

tory of his own community and tradition.⁸⁰ It contains  works that make up 

the series, and plates with the table of contents and the author’s introduction. 

The whole, according to some researchers, shows the most painful events af-

fecting the Jewish community of Eastern Europe – waiting for the pogrom, 

the escape, the sacrifice, and exclusion for religious reasons.⁸¹ On the other 

hand, it presents scenes from everyday Jewish life – the Passover Seder evening, 

lighting of the Shabbat candles, or a Friday evening in the shtetl. Natasza Styr-

na summarized this collection of graphics as follows: “They offered a full ex-

ponent of the artist’s attitude to the condition in which Jews had existed for 

 A. Kamczycki, Syjonizm i sztuka, p. .
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centuries – dispersion and living abroad. Although the artist showed some scenes 

not without sentiment, the strongest chord of the collection were the works that 

left no illusions about the despair of such existence – the hopelessness that must 

lead towards tragedy. Therefore – because this is how the artist’s message should 

be understood – the only solution for Jewish youth is to emigrate to Palestine.”⁸² 

However, the artist himself should also be given voice – as he mentions in the in-

troduction to the collection, it was the education he received that shaped his life. 

Thanks to his father, he had an ingrained pride in his own Jewish identity, which, 

as he himself wrote, determined the spiritual direction of his work. He summed 

it up as follows: “It [the collection – M.P.] consists of a series of pictures reflect-

ing the state of my soul before seeing Palestine for the first time. In the autumn 

of my life, I want to pitch a tent in the Land of our Fathers, in the Land, which 

gives me fresh strength and the joy of creation […]. Let this portfolio remain 

the document of the times: while we were still in Golus”⁸³ (see: Fig. ). These 

words inform the complicated content of the graphics, and the great sentiment 

and attachment to Jewishness most definitely contradict the unequivocal thesis 

about the complete rejection of the diaspora by Wachtel. This is also confirmed 

by the words of Szymon Spund, who writes about the “return to the brethren” 

by the painter who “listens with the most heartfelt tenderness to the pains and 

sufferings of those who are his hope and pride, and who now lack the strength 

and breath for further fruitless awakening of the conscience – of the world and 

the people.”⁸⁴

The graphics from the collection of the Museum of the Borderlands in Lu-

baczów (inventory no. //–) presented later in the work are a gift from 

the Kozłówka Palace Museum⁸⁵ of  June .⁸⁶ The object consists of  litho-

graphs (see: Figs. –) and additional  plates with the artist’s introduction 

(see: Fig. ) and the list of plates (see: Fig. ) (inventory no. //). To date, 

the portfolio has not undergone any conservation work, and individual items 

are in varying state of preservation. The paper is yellowed, the corners are torn, 

and some plates have visible tears and defects. The Self-portrait is in the worst 

condition, with about ⅓ of the sheet missing. The lithographs are discussed in 

the order corresponding to the list of plates attached to the portfolio.⁸⁷ First and 

foremost, it was the content of the works that was analysed, being the essence 

of the entire collection.

We should also point out that some of the discussed lithographs have their 

counterparts in paintings, made several years before the entire lithographic cy-

cle. The previously mentioned work, The Homeless, in oil on canvas, also known 

as The Wanderers, dates from around  and shows the situation of Jews after 
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3 the Russian troops entered Galicia. In turn, the scene with Christ was painted 

in ⁸⁸ as a response to the pogroms in Ukraine in –, carried out by 

Semen Petliura’s army.

Title page – Scapegoat⁸⁹

The whole cycle opens with a plate showing a white goat sitting in a circle of ten 

black scorpions (see: Fig. ). It is complemented by two inscriptions – in the upper 

part in a vocalized notation in Hebrew alphabet “זאב וכטל | גלות”, and at the bot-

tom “Wil. Wachtel | Golus.” The focal point of the composition is the animal on 

a hill outlined with two arches. The goat is represented in a linear drawing, with 

wavy lines reflecting the fur; it is sitting with the front legs tucked in, giving 

the impression of being calm, with its head slightly turned towards the viewer. 

However, this calmness is deceptive, because in the middle of the animal’s body 

we see two circles resembling a shooting target, and both pairs of limbs are tied 

with a rope that prevents it from escaping. Contributing to the sense of danger 

is a circle of black scorpions circling around the defenceless mammal.

The representation is symbolic, and each element finds reflection in Jewish 

culture. The bound animal is the symbol of sacrifice associated with Yom Kip-

pur.⁹⁰ During the holiday season, the high priest, by drawing lots, decided on 

the destiny of two goats – one “for the Lord” was sacrificed on behalf of the na-

tion, while the other “for Azazel” was chased out of the city into the desert after 

appropriate prayer, symbolically bearing the sins of Israel. In the Jewish tradition, 

the goat is also associated with innocence, symbolizing a newly born man without 

sin.⁹¹ The animal also appears in the song Chad gadya, sung during the Passover 

Seder, in which it is a victim of a cat. This tale was symbolically read as the story 

of the persecution of the people of Israel. In the circle of Ashkenazi culture, 

the animal is present in many lullabies, but the most famous is the text of Raisins 

and Almonds by Abraham Goldfaden, in which the white goat goes to the mar-

ket to bring the child the said delicacies.⁹² The song was part of the Shulamis 

operetta, read as a metaphor for exile, a promise of redemption and a return to 

Zion. The animal also features in many other texts of Yiddish culture, and apart 

from lullabies, it appears in the works of Mendele Mojcher Sforim, Icchak Perec, 

Isaac Bashevis Singer, and Kadia Mołodowska. In art, however, the most famous 

depiction of this motif is found in the paintings by Marc Chagall. Therefore, it 

seems reasonable to read the image of the goat on the lithograph as a symbol 

of the Jewish community, suffering for their sins, bound by the life in the diaspora 

and awaiting redemption by returning to the Promised Land that Zionism will 

bring. Scorpions, on the other hand, are common in the Sinai Peninsula and 

the El-Tih desert, and they are also featured in religious literature. In the book 

 Currently in a private collection.
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of Ezekiel, they symbolise bitter and stinging words,⁹³ and in the Talmud they are 

described as one of the greatest threats, worse than snakes, because they attack 

their victims multiple times.⁹⁴

The content presented in the lithograph seems to symbolize the “bound”, weak, 

perhaps resigned, and therefore calm and subdued Jews living in the diaspora, 

surrounded by hostile communities depicted as scorpions circling around them, 

repeatedly attacking the despised minority. Thus, Wachtel started the cycle with 

a diagnosis of his own “Golus” vision of the community living in constant threat 

of attack, defenceless, and carrying the burden of their own sins.

Self-portrait⁹⁵

The second plate shows the artist’s self-portrait in the form of a bust with a face 

en trois quarts, with two marks: “WW” on the left, and the author’s signature 

on the right (see: Fig. ). The depicted mature man with a receding hairline 

and a mous tache is wearing a shirt and a jacket. The image has painterly featu-

res and depth. Rapidly drawn lines rendering the face, and darker spots reflec-

ting the play of light and shadow, are evidence of the artist’s skilful command 

of the graphic technique. The slightly raised left eyebrow of the painter, and 

the arrangement of the lines on his face indicate reflexive, thoughtful mood.

The artist’s inclusion of his own self-portrait in the cycle can be read as an 

expression or commemoration of belonging to the represented world, signalling 

a sentimental view of the presented content.

Passer-by⁹⁶

The third lithograph in the series shows a figure standing in front of the window 

of a wooden building, in whose interior we can see a woman leaning over two can-

dles (see: Fig. ). The entire composition is closed from the top with a segmental 

arch. To the right of the picture’ axis there is a silhouette of a young man wrapped 

in darkness, wearing a frock coat and holding a hat and a cane behind his back. 

The fashionable attire and accessories suggest that the young man has abandoned 

the family tradition and assimilated into modern, secular culture. Standing in 

front of the window, he observes a woman performing one of the mitzvot (com-

mandments of Jewish religious law) – that is, lighting the Shabbat candles. The 

Jewish woman, dressed in a modest outfit, with a headscarf, buries her face in 

her hands, leaning towards two single candlesticks, which is one of the gestures 

of the blessing of the fire.⁹⁷

The scene is maintained in dark shades of grey, which reflects the evening 

time of the ritual ( minutes before dusk). The painterly character is reflected in 

the play of chiaroscuro on the wall of the building and in its interior. It intensifies 

 Ezek ,.
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6 the mood of the scene, bordering on mystical rituals and longing for the tradi-

tional, familiar world abandoned by the young man, as evidenced by the closed 

window. While looking in through the window, the man becomes a passive ob-

server of his own culture in which he grew up and to which he returns with senti-

ment. The artist himself can be found in this figure. His biography, as described 

earlier, indicates that he had abandoned his own tradition, which he viewed with 

sentiment and “settled accounts” with it – among other things, through the series 

of lithographs here discussed.

Shabbat candles⁹⁸

The next image (see: Fig. ) corresponds thematically with the previous illustra-

tion, bringing the viewer closer to the scene visible in the window featured therein. 

It shows a Jewish woman standing in a dark room, in front of a round table cov-

ered with a cloth. On the table, there are two candlesticks with lit candles, a small 

book – clearly a prayer book – and two challahs covered with a shawl. There is 

a chair next to the table, and an open shutter on the right completes the scene. 

The woman gently bends down towards the flame, with her hands raised in 

a gesture of blessing.⁹⁹ She is wearing a long, oversized dress covering the whole 

body, with decorative embroidery on the ends of the sleeves and the neckline. 

On her head she is wearing a scarf decorated with a trim at the line of her hair. 

The woman’s face is calm, with eyes closed, and a gentle smile.

The artist again tried to reproduce the play of chiaroscuro, marking a shadow 

on part of the woman’s clothes and on the tablecloth. He brought out the scene 

of blessing from the darkness, clearly appreciating this weekly ritual, which is an 

important part of the celebration of the holiday, symbolizing divine enlighten-

ment and the path towards it. The ritual traditionally takes place  minutes 

before twilight on Friday and so begins the Shabbat – the most important holiday 

in the Jewish religion, celebrated in honour of God and His Covenant.¹⁰⁰ The 

artist showed traditional elements related to the holiday, while focusing also on 

the woman’s dress, which – being too large – meets the rules of modesty regard-

ing the prohibition from showing the outline of the figure and hair. Two candles 

placed on the table symbolize the remembrance, and the observance of the Shabbat, 

as well as the sacred and profane spheres, while the two covered challahs are an 

allegory of the double portion of manna that the Jews received while wandering 

through the desert, and the scarf an allegory of the dew that covered them. The 

window, left ajar, can be understood as a channel for prayer and getting closer to 

God. Due to the fact that this illustration is a close-up of a fragment of the scene 

depicted in the previous plate, it can also be interpreted as the abandoned com-

munity offering an opening, and allowing the young man to return to its circle.

   W. Wachtel, Shabbat candles, ca. , lithograph, . x . cm, , inventory no. //, 

<http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (accessed on 

..).

   See: footnote .

 The celebration of the Shabbat follows from the fourth of the Ten Commandments: “Remember 

the Shabbat day, to keep it holy. Six days you shall labour, and do all your work, but the seventh 

day is the Sabbath of the LORD your God. In it you shall not do any work, you, or your son, or 

your daughter, your male servant, or your female servant, or your livestock, or the sojourner 

who is within your gates”, Exodus ,–. Tora. Pięcioksiąg Mojżesza, translated by I. Cylkow, 

Kraków . 
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Small town on a Friday evening¹⁰¹

The Shabbat narrative in the cycle is continued by another illustration depic-

ting a shtetl on a Friday evening (see: Fig. ). The centre of the composition is 

a road winding among low-rise residential buildings, with locals strolling. In 

the lower left corner, in the foreground, there is a scene presented in another 

plate: A Passer-by. On the right, there are three figures standing on a small hill, 

watching the events taking place in the town below. In the centre, we can see 

several people in modest costumes talking to each other, while walking towards 

the tallest building with a profiled gate in the middle of the road, on the right. 

Most likely, it houses a synagogue, as evidenced by three windows located in 

the top floor, which differ in their type from other windows in the surrounding 

buildings.

The whole scene is static and calm. The artist reflected the lazy mood 

of the Shabbat evening, during which women usually prepared dinner and said 

their blessings at home, while the men headed for the Kabbalat Shabbat service 

in the synagogue to welcome the holy time by singing psalms. Wachtel uses spots 

to create a play of light and shadow, emphasizing the local atmosphere, and rec-

reating the mystical character of the event.

The artist repeated the scene from the two previous plates, but this time he 

is showing the window as fully open. In reference to the previously proposed 

interpretation, it can be assumed that the community opens up to the young man 

who wishes to return to the roots of his Jewish identity.

Passover Seder evening¹⁰²

The holy day theme is also depicted in the scene of the Passover Seder dinner, 

which takes place on the first evening of the Pesach (see: Fig. ). During the feast, 

the family reads the Haggadah – the story about the exodus of Jews from Egypt 

and the overcoming of Egyptian captivity. The plate shows a dark room lit by 

candles, in the centre of which there is a table covered with a tablecloth, set with 

plates and candlesticks, with a family gathered around it. To the right, in the place 

of honour, there is an armchair from which the oldest member of the family is 

rising. The long, white beard, a symbol of maturity and religious attachment, 

testifies to the mature age of the portrayed person. The man is facing the door 

opposite, where the prophet Elijah is standing. According to Judaism, many rituals 

are performed during the Passover Seder dinner, the fifth being the recitation 

of the Shefoh Chamatecha and Eliyahu Hanavi prayers. They are spoken over 

a special cup of wine, symbolizing the anticipation of the coming of the pro-

phet who is to announce the imminent incarnation of the Messiah. In order to 

invite Elijah to the house during the supper, one of the children opens the door, 

showing the family’s lack of fear in face of dangers, and their devotion to God’s 

protection. The scene presented by Wachtel shows a family that has waited and 

received the prophet’s visit, and who can expect the Messiah with joy.

 W. Wachtel, Small town on a Friday evening, ca. , lithograph, . × . cm, , inventory 

no. //, <http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> 

(accessed on ..).

 W. Wachtel, Passover Seder evening, ca. , lithograph, . × . cm, , inventory no. 

//, <http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (ac-

cessed on ..).
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town on a Friday evening, 
ca. 1935, Museum of the 
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Photo after: <https:// 
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Here, again, the artist symbolically referred to the idea of Zionism. The im-

minent coming of the Saviour allows the Jews to return to the Promised Land 

where he is meant to reveal himself. The exit from the diaspora is therefore 

corresponding with the biblical story of the flight from Egypt and breaking 

free from enslavement. It is ambiguous, however, whether for Wachtel such 

liberation only means to abandon the dispersion, and to settle in Zion, or also 

to retreat from the centuries-old tradition. The artist consciously uses biblical 

history to relate his contemporary times to traditional plots, understandable 

to every Jew.

This graphics is also characterized by moodiness achieved by the play of light 

coming from the lit candles. Blurry outlines give the composition a painterly 

and mystical character. The focal point of the scene is the figure of the prophet 

towards whom all persons in the room are turning, which gives it an impression 

of dynamism.

Saturday idyll¹⁰³

The next scene shows a group of six Jewish youth, gathered around a boy who is 

reading a book (see: Fig. ). They are hidden in the shadows of the building on 

the right, and the tree on the left. In the background we can see a lawn, a bench 

with two silhouettes, and the outlines of trees and buildings. The people in 

the picture wear traditional, modest costumes, and the boys display their sidelocks. 

Standing out from the group is the young man seen at the back, leaning against 

the wall of the building, looking more like a worker or a Zionist.

The scene can be interpreted as a striving of Jewish youth to discover new 

sources of knowledge and entertainment, which may include non-religious books 

read in secret without adult supervision. The closeness of boys and girls during 

the time spent together is perhaps the sign of such non-traditional behaviour 

of young people. The artist thus introduces into his narrative the threads of de-

parting from tradition and searching for new ideas, such as for example Zionism, 

which grew in popularity thanks to texts and publications available to a wide 

audience.

Yellow patch¹⁰⁴

Lithograph number eight shows a narrow street, densely lined with buildings on 

each side, directing the viewer’s gaze deep into the town (see: Fig. ). In the fore-

ground, on the right, there is an old Jew dressed in a dark suit, holding a cane in 

his right hand, and knocking on the door with his left. The man nervously looks 

over his shoulder down the alley, where in the background the shadows of two 

pursuers are visible from behind the buildings. Completing the scene, there is 

a figure leaning out of the open window above the persecuted man.

Using but a few means of expression, the artist presents the viewer with a nar-

rative that introduces into the series the subject of persecution and exclusion 

 W. Wachtel, Saturday idyll, ca. , lithograph, . × . cm, , inventory no. //, 

<http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (accessed on 

..).

 W. Wachtel, Yellow patch, ca. , lithograph, . × . cm, , inventory no. //, 

<http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (accessed on 

..).
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of Jews by the majority society. The scene shows two unknown torturers going 

against one victim. Wachtel alludes to many cases of pogroms committed against 

the Jewish community over the centuries. The title of the lithograph, Yellow patch 

(which is reflected in the man’s clothes), is supposed to refer to many obliga-

tory markings that Jews were forced to wear – such as pointed caps or sewn-on 

patches.¹⁰⁵ The artist shows the instance of stigmatization of the minority liv-

ing in the diaspora, and the physical manifestations of this stigmatization, thus 

influencing the stereotypical treatment of the Jewish community, and weakening 

its position in societies.

A dispute¹⁰⁶

Another illustrated event in Jewish history shown in the portfolio is the scene 

of a dispute between a Jew sitting on the left and a monk on the right (see: Fig. ). 

Wachtel, who is showing only two figures, two books (from the typographic 

arrangement and context it can be concluded that they are the Talmud and 

the Bible), and the table, created a symmetrical and compact composition. 

A Torah connoisseur, sitting calmly, is dressed in a skullcap and a traditional 

robe. He follows the text of the book with his right hand, and supports his 

chin with the other. He directs his gaze towards the monk, who is shown more 

dynamically, by the gesture of his left hand raised. The lines on his face and 

the facial expressions of the friar create an atmosphere of tension and seem to 

reflect his nervousness.

Wilhelm Wachtel once again depicted multiple theological disputes in which 

Jews defended their faith against the accusations of the Catholic Church, espe-

cially in the early modern period – and he did so symbolically, through one single 

scene. These events were of public character, however, it seems that the artist 

wanted to mark their presence in the history of the Jews, whereas through the in-

timacy of the scene, he wished to emphasize the difference between the respec-

tive groups. The presented contrast in the mood of the characters represents 

the relations between religions, where the Jews were a calm and prudent party, 

presenting arguments arising from the books, and therefore perceived as weaker, 

and the Church was represented by violent, charismatic people, often using 

the arguments of force.

The Homeless¹⁰⁷
The artist again takes up the subject of persecution in the lithograph titled The 

Homeless, depicting a family of six sitting in an undefined space (see: Fig. ). The 

focal point, shifted to the left of the axis, is a young woman who is facing the view-

er, giving the impression that she is looking straight at us. She is supporting her 

 In the inter-war period, there were publications dealing with the stigmatization of the Jewish 

community with the yellow patches sewn onto the clothes; see: Żółta Łata (sprawa ograniczeń 

prawnych). Część pierwsza, Warszawa  (= Materiały w sprawie żydowskiej w Polsce, , 

I. Grünbaum [ed.]).

 W. Wachtel, A dispute, ca. , lithograph, . × . cm, , inventory no. //, 

<http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (accessed on 

..).

 W. Wachtel, The Homeless, ca. , lithograph, . × . cm, , inventory no. //, 

<http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (accessed on 

..).
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seum of the Borderlands 
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13 head with her left hand resting on a bundle, and a baby boy is napping on her 

lap. Behind the woman there is an undefined object, perhaps a suitcase with 

belongings, with the other two sleeping children leaning against it. To the right 

of the composition sits a worried-looking elderly couple. A woman in a modest 

outfit, covered with a scarf flowing to the sides, and a man with a long grey beard, 

in a frock, and a skullcap. They both hold their heads in their hands in a gesture 

of worry and anxiety.

Wilhelm Wachtel again builds the atmosphere of the work with a play of light 

and shadow that brings out the faces of the people represented and their gestures. 

Dark spots resembling clouds swirling in the background are also disturbing. 

The composition is calm and clear in its arrangement, focusing the viewer’s gaze 

on the face of the woman and the sleeping boy, to which straight lines could be 

drawn by following the gaze of the elderly couple. With this procedure, the art-

ist created a relationship between the viewer and the depicted character, so that 

the former would empathize with the situation of the latter, and get closer to 

those who suffered banishment.

Awaiting pogrom¹⁰⁸

The artist continues the narrative of the persecution of the Jewish community 

in the next image of the series (see: Fig. ). In the foreground, there are three 

men in the prime of life, facing the viewer against the background of a house 

with an open door, in which one can see a woman looking nervously around 

and a child hiding under her arm. On the left, we see an old Jew in a dark 

frock and with a staff, who turns towards the woman. The men standing in 

front of the building seem to be waiting. Two of them are armed, the first on 

the left with an axe and the other with a cane. The third clenches his left hand 

into a fist, and hides the right hand nonchalantly in his jacket pocket. The 

fact that the feet of each of the figures are slightly set forward gentle renders 

the composition dynamic. The woman also breaks the calm of the scene. The 

movements of her hands, one grasping the open door and the other pointing 

at the old man, seem violent and anxious. The climate of fear is completed by 

the expressions on the faces of a woman and a child, their mouths wide open, 

and their eyebrows raised.

The title of the lithograph clearly states that the men depicted on the fore-

ground were given the task of defending their own community – women, 

children and the elderly – against the attackers. In this case, the artist refrains 

from playing with chiaroscuro, and builds the atmosphere through gestures 

and the arrangement of the figures’ bodies, as well as the weapons in the hands 

of the defenders.

The sight of armed men staring at the viewer as an observer makes him reflect 

on his own relationship with the depicted community. This confrontation makes 

him feel like one of the potential torturers. Wachtel therefore analyses the pheno-

menon of stigmatization experienced by the Jewish community in the diaspora, 

and forces the viewer to position himself in this conflict.

 W. Wachtel, Awaiting pogrom, ca. , lithograph, . x . cm, , inventory no. //, 

<http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (accessed on 

..).

13. Wilhelm Wachtel, 
Awaiting pogrom, ca. 1935, 
Museum of the Borderlands 
in Lubaczów, inventory no. 
ML/1061A/11. Photo after: 
<https://tinyurl.com/
n879x7re>
→ see p. 258
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For whom?¹⁰⁹

The twelfth plate of the portfolio shows an almost full-length portrait of an 

invalid (see: Fig. ). A man dressed in a long soldier’s coat and a German army 

cap is missing his right leg, which forces him to move on two crutches. With 

the limited means, the artist showed a ravaged face with wide open, tired and 

anxious eyes.

The work symbolizes the tragedy of the Jewish disabled victims fighting 

for the values of the community they lived in, which however turns away from 

the minority, leaving it to its own devices. Bohdana Pinczewska believes that 

the expressive, broken lines convey despair, which is distorting the face of the one-

legged soldier.¹¹⁰ Szymon Spund saw in this work a metaphor of the situation in 

Germany at that time, where, after years of their contributions to the Wilhelmine 

Imperial army, Jews became an excluded community, subject to persecutions.¹¹¹ 

The content of the work refers to the failure of the nineteenth-century idea 

of assimilation, popular among “modern” Jews, and epitomised by the Dreyfus 

affair in France.¹¹² The latter event showed that an apparently happy life among 

the majority society was not fully feasible, and anti-Semitism rather than having 

disappeared, was merely hidden.

Christ in the pogrom district¹¹³

In another lithograph (see: Fig. ), Wilhelm Wachtel referred to the events that 

took place at the end of World War  in Ukraine, which had been swept by a wave 

of pogroms against the Jewish population.¹¹⁴ The scene shows Christ dressed in 

a white tunic and a skullcap, with long hair and a beard, walking barefoot through 

the town. On either side of Jesus, sitting in the street, there are people – three 

adults and two children – slouching, with their heads down, held in their hands. 

Modest attire, the black robe of the man on the left, and the white tallit-like shawl 

covering the old man on the right signify their belonging to the Jewish commu-

nity. The arrangement of the figures of the depicted persons reflects the mood 

of resignation, fatigue and worry. In the background we can see damaged houses – 

ripped doors, furniture thrown onto the street, and a broken roof.

The artist placed Christ in the centre of the composition, and he stands out 

from the scene with the dominance of white. The Messiah, dressed in a bright 

tunic, with a skullcap on his head, gently raises both his hands and puts his left 

foot forward, revealing the wounds from the crucifixion. The lowered head and 

 W. Wachtel, For whom?, ca. , lithograph, . × . cm, , inventory no. //, 

<http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (accessed on 

..).

 Б. Пінчевська, Творчість Єврейських художників, p. .

 Sz. Spund, Pożegnanie z Golusem, p. .

 A scandal of  related to a false accusation of a French officer of Jewish origin, Alfred Drey-

fus, of being a German spy. Violent dispute between those for and those against Dreyfus led to 

troubles in the country, revealed divisions among the French citizens, and became the symbol 

of the failure of assimilation tendencies.

 W. Wachtel, Christ in the pogrom district, no data, , inventory no.  –, <http://

judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (accessed on ..). 

Museum of the Borderlands in Lubaczów does not provide access to the scan of this item in 

their database.

 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich, p. .

14. Wilhelm Wachtel, For 
whom?, ca. 1935, Museum 
of the Borderlands in Luba-
czów, inw. ML/1061A/12. 
Photo after: <https:// 
tinyurl.com/n879x7re>
→ see p. 259

15. Wilhelm Wachtel, Christ 
in the pogrom district, 
no data, Museum of the 
Jewish Historical Institute 
in Warsaw, inventory no. 
MŻIH A–1320. Photo after: 
<https://tinyurl.com/
2mws9b8t>
→ see p. 260
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16 closed eyelids reflect his sadness. Szymon Spund interpreted this representation 

as an image of Christ, the comforter of martyrs, victims of those who allegedly 

acted on his behalf, condemning them by revealing his own wounds, and convey-

ing the idea that he did not shed his blood for such treatment of others.¹¹⁵

The image of an old Jew in a tallit resembles the image of the prophet Jeremiah 

presented by Boris Schatz.¹¹⁶ In the biblical scene of the founder of the Bezalel 

Academy in Jerusalem, a man is sitting, visibly saddened, and writing a prophecy 

of the imminent fall of Israel under the Babylonian armies – while in Wachtel’s 

lithograph, the old Jew can be perceived as an pronouncement of the community’s 

collapse under the pressure of the Christian majority and the pogroms.

Farewell to Golus¹¹⁷

The panel Farewell to Golus closes the lithography portfolio, and shares the title 

with the complete series (see: Fig. ). The work ends with the narrative woven by 

the artist: from the presentation of culture and tradition, through showing alienation 

and persecution, to the expression of finding a new way in a trip to Palestine.

The composition was divided into three zones. In the first one, at the very 

bottom, there is a line of traditional matzevot. The second reveals a small clearing 

with a low building with a large entrance arcade, in which the flame of a hang-

ing lamp shines through from the darkness. In the centre of the square there are 

three young people walking forward, towards the right edge of the composi-

tion. One of the boys, holding a bundle on a stick slung over his shoulder, turns 

towards two older people – a man sitting on a bench in front of the building 

and a woman standing next to him. In the third zone, separated by the border 

of the inclined slope of the hill, a group of young people – a girl and five boys – 

are promenading. They walk in pairs in a compact formation towards the left 

edge of the lithography.

Young people introduce dynamic elements into the composition through 

their legs stretched forward, indicating the direction of their movement. They 

are dressed in simple outfits – shirts and shorts, and women in knee-length 

dresses. This garment is typical of youth Zionist movement. Some of the people 

depicted are carrying bundles, backpacks or holding sticks in their hands, which 

is to symbolize the purpose of their journey – emigration to a new homeland in 

Zion. The artist also applied a symbolic procedure by placing one of the groups 

on a hill, which is related to the translation of the verb aliyah, which means to 

ascend and migrate to Jerusalem, which located in the hills. The young Zionists, 

through the gesture of the raised hand of the girl in the upper zone, and the boy’s 

turning in the centre, are saying goodbye to the traditional life represented by 

the couple of religious Jews. Meanwhile the latter, dressed in traditional, modest 

clothes, raise their hands in a gesture of blessing.

In this scene, Wilhelm Wachtel shows the clash of tradition with the Zionist 

present and the future of Jews. Youth departing from the diaspora will create 

 Sz. Spund, Pożegnanie z Golusem, p. .

 B. Schatz, Jeremiasz, ca. , oil on wood,  x  cm, private collection.

 W. Wachtel, Pożegnanie z Golusem, ca. , lithograph, . × . cm, , inventory no. 

//, <http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_nav=true> (ac-

cessed on ..).

16. Wilhelm Wachtel, 
Farewell to Golus, ca. 1935, 
Museum of the Borderlands 
in Lubaczów, inventory 
no. ML/1061A/14. Photo af-
ter: <https://tinyurl.com/
n879x7re>
→ see p. 261
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a new chapter in the history of their own community, which shall be born with 

the move to Zion. The diaspora world is represented by a pair of traditional Jews 

who are attached to their history and, due to their age, are unable to give up their 

old life.¹¹⁸ The metaphor of an abandoned world is complemented by matzevot 

symbolizing those who are left behind – the dead ancestors whose history they 

witness. Artur Kamczycki, in his study of Zionist art, emphasized that the cem-

eteries appearing in the works of Jewish artists of that period are a metaphor for 

the Jewish stagnation that characterized the European community at the time.¹¹⁹ 

On the other hand, however, it should be noted that Wachtel himself wrote about 

his attachment to tradition and upbringing, and in this context, matzevot might 

represent the world in which he grew up, and is now abandoning – albeit with 

sentiment.

Interpretation of the cycle 

In this series of lithographs, Wilhelm Wachtel presented his attitude towards his 

own Jewish heritage and the history of his community. To quote Richard I. Coh-

en, we could say that the portfolio is “an encounter with the world and all that it 

encompassed in the Eastern European context”.¹²⁰ The artist created a narrative 

consisting of  graphics, leading the viewer through a series of scenes reflecting 

the harmony, peace, beauty and mystical quality of religious rituals – lighting 

the Shabbat candles, participation of the entire shtetl in welcoming the Shabbat (Ka-

balat Shabbat), or experiencing the visit of the prophet Elijah during the Passover 

Seder evening. He then showed the gradual deviation from tradition and the secu-

larization of the community – in secretly read books, which, it can be assumed, 

deal with new Zionist tendencies. Later, he confronted the viewer with the history 

of a minority Jewish community forced to endure humiliation and stigmatization, 

diminishing the value of religion in theological disputes, to the point of persecu-

tion that the community had to be ready to defend itself against. Finally, Wilhelm 

Wachtel proposed his own solution to the situation: namely, creating one’s own 

homeland in line with the Zionist vision. This was consistent with the actual ex-

periences of the Jewish community, because progressing anti-Semitism, physical 

violence, destruction of property and pogroms forced many Jews to migrate to 

Palestine and the United States in search of peace and security.¹²¹

An important step in creating a narrative in the series is introducing an im-

age within an image in three plates: Passer-by, Shabbat candles, and Small town 

on a Friday evening. The second scene is a close-up of the view from behind 

the glass, from inside the building, as seen by the figure in the first picture; whereas 

the third illustration, in the lower left corner, shows both of the previous scenes. 

Linking these pieces together is meant to create a vision of the entire celebration 

 N. Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów, p. .

 A. Kamczycki, Syjonizm i sztuka, p. .

 R.I. Cohen, Żydowskie ikony. Obrazy żydowskiego losu: na rozstajach dróg, “Krasnogruda”, , 

, p. . 

 It is estimated that approx. . million Jews emigrated from Eastern Europe between  and 

. Then they settled in Western Europe, the United States, Palestine, Argentina, South Africa, 

and Canada. See: M. Kupovetsky, Population and Migration, in: The Yivo Encycklopedia of Jews 

in Eastern Europe, <https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Population_and_ Migration/ 

Population_and_Migration_before_World_War_I> (accessed on ..).
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of the Shabbat, including the rituals performed by women, the prayers of men in 

the synagogue, and street life in the shtetl on a Friday evening.

The return to Judaism of the artist who consciously turned to secular life is 

evident in the scenes showing traditional symbols of Jewish culture (numerous 

Judaica, or the white goat) and religious rituals (the blessing of fire). The inclusion 

of his self-portrait in the series, and the lithograph of the Passer-by that immedi-

ately follows it, may symbolize the artist’s position in the narrative. Therefore, it 

seems justified to recognize the artist himself in the passer-by, longingly observ-

ing the rituals that begin the Shabbat. Celebrating the most important holiday in 

the Jewish religion is a solemn and joyful weekly event. It is a foretaste of Paradise 

in conjunction with the closeness to God. The holy day is meant to bring happi-

ness, harmony, respite, and rest – to everyone. It is a day without conflict, fight, 

fear, or distrust; instead, it is full of joy in communing with the Eternal. In Wach-

tel’s work, the representations of this day are intended to show the special nature 

of the Shabbat in religion, and the ability to find harmony in one’s life. Similarly, 

the presentation of the Passover Seder feast – a holiday commemorating the vic-

tory of the Jews and the end of Egyptian captivity – is intended to be a reminder 

of a happy moment in the history of the community, and raise hope among 

the constant sense of threat symbolized by the scorpions shown on the title page. 

The freedom that the Jews commemorate by celebrating Pesach may come again 

as they say goodbye to Golus and resume their journey to return to Canaan.

The second part of the series takes the viewers through events marked with 

stigmatization, exclusion, and violence, and it aims to confront them with their 

own responsibility for their neighbours. The goal is not merely to present scenes 

related to various events in the history of Jewish communities, but to introduce el-

ements of Christian iconography into those scenes as well. The artist also achieved 

his compositional objective in The Homeless scene, focusing the viewer’s gaze on 

the face of the seated woman, and in the Awaiting pogrom plate, where the specta-

tor looks directly into the eyes of the defenders of the Jewish community.

The narrative of stigmatizing and diminishing the importance of the Jewish 

community begins with the scene of the Yellow patch. Referring to the obligatory 

elements of clothing distinguishing the followers of Judaism, the artist points to 

the responsibility of the majority, who ordered the marking of Jews in public 

space outside the established religious ghettos in medieval and modern Europe. 

Pointed caps, yellow patches, or embroidered stars of David for centuries made it 

possible to build stereotypes and foster anti-Semitism by communities following 

the messianic mission of Jesus Christ. This is why the figure of the latter appears 

in the series here discussed as a Jew walking through the ruins of a Jewish quarter 

destroyed by one of the numerous pogroms – it is meant to remind us about 

the sources of religion and the origin of the Messiah.

Physical persecution of the Jewish community broke out primarily in Central 

and Eastern Europe from the end of the nineteenth century, especially in the Rus-

sian Empire from .¹²² The first wave of pogroms was linked to the rumour 

 The analysis of representations of the pogroms in visual arts can be found in the publication 

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w  i  wieku, vol. : Literatura i sztuka, S. Buryła (ed.), 

Warszawa . Particularly noteworthy in the context of the present work are the following arti-

cles: M. Czekanowska-Gutman, Wizualizacje losu ofiar żydowskich po pogromie. Pieta w twórczości
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about the murder of Tsar Alexander  by one of the followers of Judaism on 

 March . The riots in many cities of the Empire, including Warsaw, lasted 

until . Anti-Semitic attacks also appeared in Galicia during that period, in-

cluding in . Then in the years –, the second wave of such incidents 

swept through Central and Eastern Europe, related to the increase in propaganda 

activities in Russia, in which Jews were blamed for revolutionary actions. The 

most famous was the event in Chisinau in , when  people were killed and 

hundreds were injured during the Easter holidays. In , a wave of violence 

swept across Ukraine and Bessarabia.¹²³ In the Kingdom of Poland, similar 

events took place in  in Białystok and Siedlce. Further pogroms took place 

in Ukraine in – in connection with the activities of Semen Petliura’s 

army (most notoriously in Lviv on  November ), and in Russia in –. 

Along with the increasing anti-Semitism, anti-Jewish riots also took place in 

the Second Polish Republic in Grodno (), Przytyk and Mińsk Mazowiecki 

(), in Częstochowa, Brześć Litewski, and Bielsko-Biała ().

Taking up the subject matter of pogroms by Wilhelm Wachtel fits in with 

the work of many Jewish artists at the time, who perceived the pogroms as 

a disaster, and the destruction of their community. The new situation of the Jews, 

and the threat posed by the persecutors required artists and writers to search for 

new means of expression to portray that tragedy, often with the use of Christian 

iconography. Take for an example the introduction of the theme of the pie-

ta, which made it possible to represent the lamentation of parents or children 

over the loss of their loved ones.¹²⁴ Passion motifs appeared, among others, in 

the work of Ephraim Moses Lilien (To the Martyrs of Chisinau, ), Leopold 

Pilichowski (Pieta, , unknown) and Jacob Steinhardt (Pieta, , Jewish Mu-

seum in Berlin). The secularization of the theme at the turn of the nineteenth 

and twentieth centuries, and the introduction of other motifs from Christian 

iconography were intended primarily to create a dialogue between the Christian 

and Jewish communities, and to show that persecution is an activity that goes 

against the foundations of the Catholic faith.¹²⁵ Among other works by Wilhelm 

Wachtel we can also find the piece titled After the pogrom (, Israel Museum 

in Jerusalem) showing a grieving family gathered around a covered corpse, lying 

on the ground as is customary, with two candles lit next to it.

The aforementioned figure of Jesus Christ appearing in Jewish art is very 

important for the work of artists at that time, and for the attempts to defend 

the Jewish community against persecution. Jesus, who was the incarnation 

of God for Christians, died on the cross for the salvation of mankind. Preach-

ing the doctrine of mercy and love for one’s neighbour, being a Jew himself, for 

Jewish artists Jesus became a symbol of conceivable peace between the followers 

 artystów żydowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, in: ibidem, pp. – and R. Piątkowska, 

Między wyobraźnią a pamięcią. Pogromy z lat – w dziełach artystów żydowskich z Polski 

Wschodniej, in: ibidem, pp. –.

 It is estimated that after the revolution of  in Ukraine and Bessarabia more than  

pogroms took place, see: R. Żebrowski, Pogrom, <https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=> 

(accessed on ..).

 The adaptation of the pieta motif to Jewish art was analysed by M. Czekanowska-Gutman, 

Image, Sources, and Interpretation.

 Z. Amishai-Maisels, The Jewish Jesus, “Journal of Jewish Art”, , , pp. –.
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of Judaism and Christianity.¹²⁶ For Jews, Jesus was a person brought up in Juda-

ism, who followed its laws and promoted them among the “Gentiles.”¹²⁷ As 

one of the Jewish teachers, Jesus was not interested in destroying Judaism, as 

emphasized by the nineteenth-century advocates of the Christian-Jewish rap-

prochement. The works of Maurycy Gottlieb (Christ Teaching in Capernaum, 

, National Museum in Warsaw) or Max Liebermann (Jesus in the Temple, 

, Kunsthalle in Hamburg) were intended to serve this very purpose, and 

to indicate that the pogroms of Jews were actually aimed at religious brothers, 

to a lesser extent emphasizing Christ’s mercy. Artists such as Marek Antokolski 

emphasized the Jewish features of Christ in their works – an aquiline nose and 

curly hair – and depicted him in a skullcap or a tallit (as in Wilhelm Wachtel’s 

lithographs), emphasizing the Jewish origin of the Christian Messiah, but also 

the roots of Christian religion. Antokolski’s depiction of Jesus at trial was meant 

to symbolize the passing of judgment by Christians against their own Messiah and 

his doctrine of mercy towards one’s neighbours. Wachtel also emphasized this by 

displaying the wounds from crucifixion. The persistence of the theme of Christ 

in Jewish and Israeli art is evidenced, among others, in The White Crucifixion by 

Marc Chagall (, Art Institute in Chicago), Reuven Rubin’s Meeting (, The 

Pheonix Insurance Company Ltd. collection in Tel Aviv), Untitled (Crucifixion) by 

Moshe Castel (ca. , Moshe Castel Art Museum in Ma’ale Adumim), Marcel 

Janco’s Genocide (, Janco-Dada Museum in Ein Hod) or The Last Supper by 

Adi Nes (, The Israel Museum in Jerusalem). Renata Piątkowska, who ana-

lysed the role of Christian iconography in Jewish art, emphasized its universalism 

and ease of reading the message by non-Jews, drawing attention to the plight 

of the Jewish community, and evoking sympathy for the aggrieved.¹²⁸

The history of the Jewish community, its traditions, rituals, biblical events 

and life in the diaspora formed the followers of Judaism as one group despite its 

diversity and dispersion. According to Simon Dubnow, Jews achieved the highest 

level of nationality development and were at the cultural stage where, without 

institutional restrictions (such as their own state), they could make their cultural 

assets available to mankind.¹²⁹ In this respect, in Dubnow’s view they constituted 

a unique group, as they were the only nation to survive the loss of their statehood 

and their territory that nevertheless was able to develop their own culture and 

raise it to a higher level. Deliberations conducted by many thinkers at the turn 

of the nineteenth and twentieth centuries were aimed at creating a group that, 

despite their differences in language, culture and identity, would be able to unite 

in their Jewishness and create their own state. Through his series of lithographs, 

Wilhelm Wachtel communicates acceptance for the Zionist vision, in which 

the common element is the transnational history of Jews, full of violence and 

stigmatization, as well as the attachment to religious rituals and the main beliefs 

of Judaism.

 For the analysis of the figure of Jesus in Jewish art, see: ibidem; A. Mendelsohn, Behold 

the Man. Jesus in Israeli Art, <https://www.imj.org.il/en/exhibitions/behold-man> (accessed 

on ..).

 Nevertheless, it should be stressed that for rabbinic Judaism, Jesus is now a prophet, whereas 

his messianic message is considered heresy.

 R. Piątkowska, Między wyobraźnią a pamięcią, p. .

 Ibidem, p. .
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When analysing the series, one should also take note of Mieczysław Porębski’s 

theory, cited by Renata Piątkowska, about three pictorial layers of historical 

events.¹³⁰ The researcher distinguished the documentary, myth-creating, and 

culture-forming layers, which “overlap and condition each other.”¹³¹ Piątkowska 

pointed out that despite the possibility of querying the documentary value of works 

by Jewish artists who depicted scenes of pogroms (although Wachtel himself 

may have encountered the consequences of these events), their myth-creating 

and culture-forming role should be recognized.¹³² The scholar emphasized that 

the imaginations of artists represented in their works had become symbols of real 

events and shaped the image of the Jewish past. The emerging popularity of Jewish 

art thus perpetuated the image of the diaspora seen largely from the perspective 

of violence, which could also contribute to the growing popularity of Zionism.

For Wilhelm Wachtel, saying goodbye to the diaspora was an element of an 

active struggle for his own identity and security, which could have been obtained 

only by abandoning the former life in dispersion, and creating a Jewish state in 

accordance with the postulates of the Zionists. What is important in his work, 

however, is to present rituals and traditions as elements that make up the Jewish 

community, whose members leave behind their heritage with sentiment and emo-

tion, but also with the awareness that it binds them and allows them to unite. In 

his series, Wilhelm Wachtel tried to illustrate the answers to the question posed 

by many: “Who are the Jews?”. In his vision of his own community, to which, as 

is apparent in the lithographs in question, he felt that he belonged, the bonding 

element is religion with its rituals, and a common transnational history full of stig-

matization and persecution. For the artist, emigration was the future of Jews; 

they would need to leave their existing material heritage in Europe, and go back 

to Canaan to rebuild the Jewish state and restore glory and strength to Israel. 

As the last plate in the series shows, this future belongs to the young generation 

of Zionists, who leave behind the elderly and their own material heritage, and 

set out to make aliyah and create a safe homeland.

Conclusions

The above analysis of the content of each of the plates from the Farewell to 

Golus portfolio reveals the author’s attitude to the situation he found himself 

in in the s. As he himself mentioned in the introduction to the series, “This 

portfolio... [is – M.P.] a document of the time: When we were still in Golus.”¹³³ 

By placing himself in the cycle, in the form of a self-portrait and the statement in 

the introduction, he made it appropriate to read the lithographs as a representa-

tion of his own experiences. Therefore, it is possible to interpret the passer-by 

from the third image as the artist himself, a person who has abandoned tradition 

and looks at it with sentiment. Wachtel’s artistic account of his own experience 

and attachment to identity was expressed in the narrative conducted throughout 

the cycle. Through his lithographs, the artist synthetically presented the history 

and situation of Jews in the diaspora. He showed scenes of religious rituals 

 M. Porębski, Kosy nasze, in: idem, Interregnum. Studia z historii sztuki polskiej  i  wieku, 

Warszawa , pp. –.

 Ibidem.

 R. Piątkowska, Między wyobraźnią a pamięcią, pp. –.

 See: footnote .
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constituting the basis of faith – the Passover Seder feast and the Shabbat celebra-

tion – which he knew from his childhood. Then he presented the changes taking 

place in society, epitomised by young people reading secular books, leading to 

a series of images on exclusion, persecution, and pogroms.

Those writing about the lithographs in question, primarily interwar jour-

nalists and Zionist critics, emphasized their negative overtone and concluded 

that the only option for the Jewish community, also according to the artist, was 

migration to Palestine. This is confirmed by the biography of Wachtel, who 

made aliyah in . We should stress, however, that the sense of belonging to 

a community with centuries of tradition, history and culture awakened in him 

a sentiment towards the world that he was abandoning. The artist did not reject 

the Jewish legacy in the diaspora, but emphasized it as an element that constituted 

the essence of his own community. Farewell to Golus, depicting the clash of two 

worlds – the traditional one in the diaspora, and the modern one postulated by 

the Zionists – was supposed to show the continuity of this culture, and the need to 

remember one’s own history, expressed, among others, by the matzevot of ances-

tors. Therefore, it seems too simplistic to attribute the works of Wilhelm Wachtel 

to the concept of Shlilat ha-Gola, as Artur Kamczycki does,¹³⁴ and the reading by 

Marek Rostowrowski, who saw in the works under discussion “a rebellion against 

the degradation of the diaspora”, seems closer to the truth.¹³⁵

 In the context of Jewish art in Poland, Wilhelm Wachtel is one of the major 

Zionist artists. With sentiment, he created a series of graphics diagnosing the Jew-

ish community in newly reborn Poland: the community attached to tradition, 

but looking for their own homeland that would ensure safety from persecution. 

The discussed portfolio, Farewell to Golus, is an example of excellent graphic art, 

which in the first quarter of the twentieth century was a vastly popular medium 

of expression among Jewish artists, as evidenced by the works of Ephraim Moses 

Lilien, Adolf Edward Herstein, Abraham Neuman, or Jakub Glasner.

It is also worth noting the importance of the period in which the lithog-

raphy cycle was created. As a representative of the next generation of Jewish 

artists, Wachtel contributed to the shaping and bonding of the Jewish commu-

nity, the vision of its history and the possible future, especially in the context 

of building, as Benedict Anderson would have it, an “imagined community.”¹³⁶ 

The role of art in this aspect was also emphasized by Maria Poprzęcka: “[…] 

the persuasive and didactic power of images served above all as a powerful fac-

tor shaping the historical imagination, consolidating national consciousness.”¹³⁷ 

Wilhelm Wachtel was an artist who consciously became one of the creators 

of the communal identity of Jews, uniting them by commemorating rituals and 

symbols, and pointing towards migration to Palestine as a goal that constitutes 

the future of the nation.

To conclude, it is worth recalling the words of the poet Juliusz Feldhorn, who 

summed up his analysis of the collection of graphics here discussed in  as 

 A. Kamczycki, Syjonizm i sztuka, p. .

 Żydzi w Polsce, p. .

 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonali-

zmu, translated by S. Amsterdamski, Kraków–Warszawa .

 M. Poprzęcka, Kochankowie z masakrą w tle i inne eseje o malarstwie historycznym, Warszawa 

, pp. –.
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follows: “Wachtel’s portfolio should become for the Jews what Grottger’s Polonia 

was for Polish society: an account of wounds, a living history of the near past, 

and a determined source of power. Or perhaps something more – perhaps, soon, 

a closed chapter of our history, on which we turned the page.”¹³⁸ •
 J. Feldhorn, Do kresów nocy. O tece autolitografii Wilhelma Wachtla pt. “Pożegnanie z Golusem”, 

“Nowy Dziennik”, ,   , p. .
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